ประวัตโิ ดยย่อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยฯ ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมกสิกรรม
ประจาอาเภอจันทึก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา” เมื่อ พ.ศ.
2519 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา” จนกระทั่งปี 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจนมาถึงปัจจุบัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 3 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ติดทางรถไฟสายนครราชสีมา - กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากอาเภอสีคิ้ว 9 กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดนครราชสีมา 60 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร มีพื้นที่ 682 ไร่ ความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 240 เมตร
การจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพือ่ ชีวิต
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการขาย สาขางานบัญชี
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการทั่วไป
 ประเภทวิชาประมง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 โครงการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาหรับผู้ที่
ทางานแล้ว หรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ เข้าเรียนในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์
ใช้เวลา 1 ปีจบ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์ ช่างกลเกษตร ไฟฟ้ากาลัง ช่างยนต์

 การเรียนระบบศูนย์การเรียนทางไกล เรียนด้วยตนเองและพบครูผู้สอนในวันที่กาหนด
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และขยายผลสูก่ ารจัดการเรียนในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ (สปก. วังน้าเขียว) และในทัณฑสถาน
หญิงอีกด้วย
 การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
อิสราเอล เดนมาร์ก และจีน
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานทางการเกษตรแก่ผู้สนใจทั่วไป
 โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับเยาวชน (9+1) และ (12 + 1)
 การจัดนิทรรศการและบริการวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ และการส่งครูอาจารย์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูท้ างการเกษตรในชุมชนและหน่วยงาน
 โครงการตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น ฝึกอาชีพอิสระ
108 อาชีพ และเพิ่มศักยภาพหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
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จานวนนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557
1. นักศึกษาชั้น ปวช.1 จานวน 227 คน
2. นักศึกษาชั้น ปวช.2 จานวน 127 คน
3. นักศึกษาชั้น ปวช.3 จานวน 162 คน
รวมนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 516 คน
4. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จานวน 248 คน
5. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จานวน 77 คน
รวมนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 329 คน
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 841 คน

จานวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้บริหาร
5 คน
ครูผู้สอน 59 คน
ข้าราชการพลเรือน 2 คน
พนักงานราชการ 10 คน
ลูกจ้างประจา 11 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 22 คน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

109 คน
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ
โครงการย่อย / กิจกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สปก.)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล, งานทวิภาคี, ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546 )
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 498 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จานวน 50 คน ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ จานวน 251 คน
4.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง จานวน 300 คน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 513 คน
4.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระบบทางไกล และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอน
ความรูป้ ระสบการณ์ จานวน 530 คน
4.4 นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ จานวน
30 คน
4.5 จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร
4.6 นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการ สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณภาพมาตรฐานที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรฯ
4.7 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
4.9 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพจบหลักสูตรตามที่กาหนด
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
5.1.2 จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5.1.3 บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ ที่ตั้งไว้
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน - บาท
6. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภท
1
วิชาเกษตรกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภท
2
วิชาอุตสาหกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภท
3
วิชาพณิชยกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภท
4
วิชาเกษตรกรรมและประมง
การจัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภท
5
วิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบ
6
ทวิภาคี
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน
โดยการจัดการเรียนการสอนเทียบโอน
7
ความรู้และสถานประกอบการงาน
อาชีพ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
8
ใหม่ (สปก.)
รวมเงิน

ค่าวัสดุ

รวม

179,197

179,197

122,013

122,013

15,155

15,155

297,776.39 297,776.39
95,476

95,476

39,492

39,492

0

0

242,784.80 242,784.80
991,894.19 991,894.19
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7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้นมีความรู้ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
8.1.2 นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรกรรม มีความรู้และทักษะตามที่ หลักสูตรกาหนดไว้
8.1.3 นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม มีความรู้และทักษะตามที่ หลักสูตรกาหนดไว้
8.1.4 นักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงมีความรู้ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
8.1.5 นักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
8.1.6 นักศึกษาระบบทางไกลและระบบเทียบโอนฯ จบการศึกษาร้อยละ 80
8.1.7 จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (สปก.)
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 นักศึกษาผ่านการประเมินผลรายวิชา ร้อยละ 9
5 และสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 95 และนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
8.2.2 นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานสามารถนาความรู้ ทักษะในการฝึกอาชีพที่ได้รับจากการปฏิบัติ
จริงในสถานประกอบการไปประกอบอาชีพต่อไป
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมนักศึกษา
โครงการย่อย / กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
คุณธรรมนาความรู้สู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
งานปกครอง
ฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
พัฒนาหอพักโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักวิทยาลัยฯ
พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
รักษาพยาบาลเบื้องต้นและจัดหาเวชภัณฑ์
แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , หัวหน้างานกิจกรรม, หัวหน้างานปกครอง,
งานสวัสดิการหอพักฯ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 พัฒนาสมาชิก อกท. หน่วยนครราชสีมา จานวน 600 คน
4.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาหรับนักเรียน – นักศึกษา 600 คน
ครู – อาจารย์ 77 คน เจ้าหน้าที่และคนงาน 33 คน
4.3 นักเรียนนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัยที่กาหนดไว้ รวม 650 คน
4.4 นักศึกษาชั้น ปวช.1 จานวน 200 คน ได้เข้าโครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรม
4.5 หอพักนักศึกษามีอุปกรณ์กีฬาใช้ทากิจกรรม
4.6 ให้บริการปฐมพยาบาลแก่ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
4.7 นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4.8 มีครุภัณฑ์ประจาห้องพยาบาล จานวน 5 รายการ
4.9 ได้แผนงาน / โครงการงานต่างๆ ภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4.10 ได้บันทึกงานต่างๆ ภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4.11 ซ่อมแซมหอพักโครงการปฏิรูปฯ จานวน 72 ห้อง
4.12 ปรับปรุงดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ของหอพักโครงการปฏิรูปฯ ให้สวยงาม
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1 สามารถจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับหน่วย และนานักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับภาค และระดับชาติ ครบถ้วนทุกกิจกรรม
5.2 นักศึกษาสมาชิก อกท. หน่วยนครราชสีมา สามารถสร้างชื่อเสียงในกิจกรรมทั้งระดับหน่วย
ระดับภาค และระดับชาติได้อย่างต่อเนือ่ ง
5.3 จัดกิจกรรมครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการบริการชุมชน
5.4 สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้ทั้งหมด 30 กิจกรรม
5.5 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75 – 80
5.6 นักศึกษาทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยและมีความประพฤติเรียบร้อย
5.7 งานทุกงานในฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติงานและรายงานผลครบทุกทุกฝ่ายทุกกิจกรรม
5.8 ได้รับการจัดสรรวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบงานของฝ่ายพัฒนา ฯ
5.11 นักศึกษา ปวช. 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
5.13 นักศึกษาได้ตรวจสุขภาพปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -

48

6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
2 คุณธรรมนาความรู้สู่การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
งานปกครอง

3
4 ฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
5

ของลูกเสือ
พัฒนางานหอพักโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักวิทยาลัยฯ

6
7 พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครราชสีมา
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

9
10 รักษาพยาบาลเบื้องต้นและจัดหาเวชภัณฑ์
11 แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
รวมเงิน

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
382,979.85

รวม
382,979.85

88,319

88,319

-

-

15,360.30

15,360.30

7,150

7,150

12,400
10,500

12,400
10,500

เก็บจากนักศึกษา
ใช้ร่วมกับโครงการคุณธรรมฯ
516,709.15

516,709.15

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1
การจัดกิจกรรมบางอย่างเช่น ประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วยไม่สามารถจัดได้ครบตาม
จานวนวัน และจานวนกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากต้องใช้งบประมาณสูงมาก
7.2 กิจกรรมบางอย่างซับซ้อนหรือจาเป็นต้องใช้เวลาบางส่วนของกิจกรรมการเรียน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8. 1 ผลลัพธ์
8.
1.1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.1.2 นักศึกษาสมาชิก อกท. สามารถสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยฯ ในงานประชุมวิชาการทั้งระดับ
ภาคและระดับชาติ
8.1.3 จัดกิจกรรมครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันสาคัญของชาติ
จานวน 10 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75 – 80

8.

1.4 นักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมีน้าใจ
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8.

เป็นนักกีฬา
1.5 นักเรียนชั้น ปวช.1 ได้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมครบทุกคน
8.1.6 งานของฝ่ายพัฒนาทุกงานสามารถจัดทากิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.7 นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ แนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
โครงการย่อย / กิจกรรม
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาฯ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติคุณแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เปิดบ้านรับครูแนะแนว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฯ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พัฒนาระบบกองทุนเพื่อการศึกษา
พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
V – cop.net
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เยี่ยมบ้านลูกศิษย์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนฤมล มีศรี
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษา 1,200 คน ได้รับการบริการด้านการแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
4.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการกากับดูแลช่วยเหลือ ให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษา การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการสร้างสายใย
สัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์
4.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้านบริการกู้ยืมเงินตามโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.4 พัฒนางานด้านการติดตามผล และประเมินผลสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เรียบร้อยสมบูรณ์
4.5 พัฒนางานเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบที่ชัดเจน
4.6 พัฒนาประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4.7 ช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และศึกษาในสถาบันแห่งนี้อย่างมี
ความสุข
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ผลิตสื่อสาหรับแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิดีทัศน์ Power Point โปสเตอร์
แผ่นพับ สปอตโฆษณา ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักศึกษาในการปฐมนิเทศ และ
ปัจฉิมนิเทศ
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5.1.2 ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาด้านปัญหาการเรียนและการปรับตัวในปัญหาและสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
5.1.
3 ครูที่ปรึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติพื้นฐานของนักศึกษาได้ครบทุกคน
5.1.
4 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร
5.1.
5 นักศึกษาใหม่ทราบละเอียดของฝ่ายงานต่างๆ ที่จาเป็นอย่างครบถ้วน
5.1.
6 นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้อง
5.1.
7 นักศึกษาที่ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ
5.1.8 ดาเนินการจัดหาทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานให้แก่นักศึกษาได้ครบจานวนผู้ขอกู้ยืม
และดาเนินการกองทุนเงินให้กูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ได้เพียงพอและทันเวลา
5.1.
9 จัดทารายงานข้อมูลผ่านระบบ V – cop.net ให้เป็นปัจจุบัน
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. ค่าใช้จ่าย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาฯ
พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
เปิดบ้านรับครูแนะแนว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พัฒนาระบบงานกองทุนเพื่อการศึกษา และ
การจัดหาทุนการศึกษา
พัฒนางานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V –
cop.net)
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม จริยธรรม
และศึกษา ดูงานสถานประกอบการฯ
10 เยี่ยมบ้านลูกศิษย์

9

รวมเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,310
13,900
3,900
53,060

รวม
2,310
13,900
3,900
53,060

-

-

-

-

-

-

37,620

37,620

110,790

110,790
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7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 การแนะแนวการศึกษาสัญจรไม่สามารถทาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากกิจกรรมอื่นๆ มีมาก
และจานวนโรงเรือนค่อนข้างมาก
7.2 นักศึกษาให้ความสนใจในการประกาศข่าวสารของการให้คาปรึกษาและการสอนซ่อมเสริมไม่มาก
เท่าทีค่ วร
7.3 ปัญหาเรื่องพาหนะในการเดินทางเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีภารกิจด้านต่างๆ จานวนมาก เช่น การ
จัดการเรียนทางไกล เทียบโอนประสบการณ์ การแนะแนวสัญจร และอืน่ ๆ ทาให้ออกเยีย่ ม
บ้านลูกศิษย์ได้นอ้ ย
7.4 กิจกรรมบางส่วนของโครงการไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากติดภารกิจ และกิจกรรมจาก
ภายนอกมีจานวนมาก ทาให้ในบางสัปดาห์ตอ้ งใช้กิจกรรมอืน่ ๆ ครูอาจารย์ผูท้ าหน้าทีค่ รูทีป่ รึกษา
จึงไม่สามารถให้เวลากับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่
7.5 นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์รับประกาศนียบัตรไว้ล่วงหน้า บางส่วนไม่สามารถมาร่วมงานได้
เนือ่ งจากสถานการณ์ด้านการทางานและการศึกษาต่อ ทาให้พิธีการไม่สมภาคภูมิเท่าทีค่ วร
และการจัดกิจกรรมตรงกับปิดภาคเรียนทาให้นักศึกษาปัจจุบันไม่เห็นพิธีดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
7.6 สภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงฤดูฝนทาให้การเดินทางเข้าหอพักกับสถานที่อบรมทาได้
ลาบาก
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 จานวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 255
7 มีจานวนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
8.1.2 วิทยาลัยสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ
เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานและสภาพปัญหาของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน
8.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดให้
และผลการประเมินการจัดกิจกรรมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และนักศึกษามีความ
ประสงค์ให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนือ่ งทุกปีในวิทยาลัย
8.1.4 นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษาดูงาน สถาน
ประกอบการซึง่ จัดดาเนินการต่อเนือ่ ง สร้างความประทับใจแก่นักศึกษา ซึง่ ผลการ
ประเมินการจัดทุกๆ ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
8.2 ผลลัพธ์
วิทยาลัยได้รับนักศึกษาตรงตามเป้าหมายและนักศึกษาใหม่และเก่าได้มีส่วนร่วมในการแนะแนว
การศึกษาต่ออย่างทัว่ ถึง
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ
โครงการย่อย – กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตนักศึกษา
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
การพัฒนาสารสนเทศในห้องสมุด
บริการด้านเอกสารการพิมพ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยบริการ นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลด้วยสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในองค์กร หน่วยงานหรือ
แผนกงานต่างๆ ได้ใช้เครือข่ายอย่างสะดวกและทั่วถึง
4.2 นักเรียนนักศึกษา ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส. 1 จานวน 300 คน มีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษาและการดารงชีวิตประจาวัน
4.3
ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
3 โปรแกรม
4.4 มีหนังสือพิมพ์ให้บริการ 6 ชื่อเรื่อง วารสาร 19 ชื่อเรื่อง หนังสือใหม่ 150 ชื่อเรื่องและมี
วัสดุซ่อมแซมหนังสือ
4.5 ให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
4.6
มีที่จอดยานพาหนะ 1 ที่ สาหรับผู้มาใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
4.7 เพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้เครือข่ายข้อมูลในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้เครือข่ายข้อมูล ได้เรียน
การ ใช้เครือข่ายข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้ที่มีผลตอการดารงชีวิตและการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึง
4.8 นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้อีเมล์ และการใช้อีเลิร์นนิ่ง อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล
4.9 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปที่หลากหลายเพื่อนามา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
4.10 ห้องสมุดมีวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
เพียงพอและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4.11 งานเอกสารการพิมพ์ มีวัสดุสาหรับให้บริการกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอด
ปีงบประมาณ
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4.12 มีสถานที่จอดยานพาหนะสาหรับให้บริการผู้ใช้และผู้ให้บริการ ที่สะดวก ปลอดภัย ป้องกันได้ทั้ง
ฝนและแดด อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการมาใช้บริการ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1
พัฒนาและขยายเครือข่ายด้วยสายสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในองค์กรหน่วยงานหรือแผนกงาน
ต่างๆ ได้ใช้เครือข่ายอย่างสะดวกและทั่วถึง
5.1.2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
5.1.3 ครูและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม
5.1.4 ครูและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การจัดทาและเห็นประโยชน์ของเว็บไซต์
5.1.
5 มีหนังสือพิมพ์ให้บริการ 6 ชื่อเรื่อง ให้บริการตลอดภาคเรียน มีวารสารใหม่ จานวน
19 ชื่อเรื่อง และมีวัสดุซ่อมแซมหนังสือตลอดภาคเรียน ได้รับการจัดสรรหนังสือที่จัดซื้อ
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จานวนมาก
5.1.
6 มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการครู และกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฯ
2 อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตนักศึกษา
3
4
5

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานอาชีพ
การพัฒนาสารสนเทศในห้องสมุด

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
47,261.50
-

รวม
47,261.50
-

10,000

10,000

30,665

30,665

บริการด้านเอกสารการพิมพ์

รวมเงิน

139,903
227,829.50

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 การจัดซื้อวัสดุมีความล่าช้า ทาให้ได้วัสดุมาดาเนินงานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย
7.2 การจัดอบรมเพียง 1 รุ่น แต่มีผู้ประสงค์จะอบรมจานวนมาก

139,903
227,829.50
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7.3 หนังสือพิมพ์และวารสารที่บอกรับ ผู้ส่งไม่สามารถส่งได้ครบตามที่ห้องสมุดบอกรับและการนามา
ให้บริการไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีรถไปรับทาให้วัสดุและการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 วิทยาลัยฯ มีจุดสาหรับให้บริการเครือข่ายข้อมูล เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น
8.1.2 นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ต
สืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษาและการดารงชีวิตประจาวัน
8.1.3 งานเอกสารการพิมพ์มีวัสดุสาหนับให้บริการ ครู
– อาจารย์ ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 107 คน
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1
บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในใน
การอาชีพได้อย่างเหมาะสม
8.2.
2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้อีเมล์ และการใช้อีเลิร์นนิ่ง
อย่างถูกวิธี และการค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
เพือ่ ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์
8.2.
3 มีหนังสือพิมพ์มาให้บริการ 6 ชื่อเรื่อง วารสารใหม่ จานวน 19 ชื่อเรื่อง มีวัสดุซ่อมแซม
หนังสืออย่างเพียงพอ และมีตาราวิชาการเพิ่มขึ้น
8.2.
4 งานเอกสารการพิมพ์มีวัสดุสาหรับให้บริการกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอด
ปีงบประมาณ
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ สร้างเสริมปัญญาและพัฒนาวิชาชีพ
โครงการย่อย / กิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นักศึกษาเกษตรในฝัน
หารายได้ระหว่างเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูพงษ์ ขุลาศรี ,นายจุมพล อิทธิอภิบวร , นางทิวาพร ชมชีพ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 จัดส่งนักศึกษาชั้น ปวส. ไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ประเทศเดนมาร์ก จานวน 2 คน
4.2 จัดส่งนักศึกษาไปเรียน ปวส. ทวิภาคี สาขาพืชศาสตร์ ณ ประเทศอิสราเอล จานวน 2 คน
4.3 ครู นักศึกษา จานวน 300 คน และเกษตรกร 150 คน ชุมชน 5 ชุมชน
4.4 เป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 300 คน เกษตรกร 200 คน
4.5 นักศึกษาและประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
4.6 นักศึกษาได้รับคัดเลือกไปต่างประเทศตามจานวนโควตาที่ได้รับ
4.7 มีแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สมบูรณ์ 1 แปลง
4.8 แปลงสาธิตหลักการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ สมบูรณ์แบบ 1 แปลง
4.9 นักศึกษาได้รับความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่
4.10 นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ การเป็น
ผูป้ ระกอบการ เพือ่ นาไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตและบริการในการพัฒนาอาชีพเดิม
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานต่างประเทศสอบคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยฯ
5.1.2 ดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขยายผลแก่เกษตรกรผู้สนใจ
5.1.3 แปลงเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ 1 แปลง
5.1.4 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
5.1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาหอพักให้สะอาด น่าอยู่อาศัย และเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
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5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
6. ค่าใช้จ่าย
ที่
1
2
3
4
5

โครงการย่อย/กิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาไปฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นักศึกษาเกษตรในฝัน
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
รวมเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
-

-

7,323
7,323
2,700
2,700
162,666.17 162,666.17
172,689.17 172,689.17

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมฝึกงานต่างประเทศมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1
จัดทาแปลงปลูก และเลี้ยงสัตว์ตามโครงการชีววิถีได้ครบครบสมบูรณ์
8.1.2 ดาเนินงานตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
8.2 ผลลัพธ์
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการย่อย / กิจกรรม
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญเริ่ม บุญนิธิ นางสาววิรยา สีขาว
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน 1 ครั้ง
4.2 รับการตรวจประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 1 ครั้ง
4.3 จัดทารายงานการประเมินตนเอง จานวน 30 เล่ม
4.4 จัดทาแผ่นซีดีรายงานการประเมินตนเอง จานวน 50 แผ่น เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.5 การตรวจประเมินด้านต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.6 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาชั้น ปวส. 2 จานวน 1 ครั้ง
4.7 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชาโดยวิทยาลัยฯ จานวน 1 ครั้ง
5.1.2 จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่วทิ ยาลัยฯ ต่างๆ
5.1.
3 ทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ชั้น ปวช.3 ปวส. 2 ปีการศึกษา 2556
5.1.4 ดาเนินงานประกาศผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 ปวส. 2
5.1.5 จัดมอบใบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม
1
2
3

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ
ปวส.2
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-net)
รวมเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
18,240

รวม
18,240

21,086.40

21,086.40

36,141

36,141

75,467.40

75,467.40

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
บางแผนกวิชาจัดทาเล่มรายงานแผนกวิชาเสร็จไม่ทันตามกาหนดเวลาที่ตรวจประเมินภายใน
แผนกวิชา
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 มีการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา 1 ครั้ง และแผนกวิชาจัดส่งเล่ม SAR 2 เล่ม
8.1.2 มีการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 1 ครั้ง และมีเล่ม
SAR 30 เล่ม
8.1.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 แผนกวิชาและวิทยาลัยฯ มีการประกันคุณภาพภายในและนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
8.2.2 วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านเอกสารสาหรับการตรวจประเมินของทุกหน่วยงาน
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการบริการ บริหาร และการจัดการสถานศึกษา
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานบริหารทั่วไป
พัฒนางานทะเบียน
พัฒนางานการเงิน
พัฒนางานบัญชี
พัฒนางานแผนและงบประมาณฯ
พัฒนางานบุคลากรตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนางานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
พัฒนางานความร่วมมือ
พัฒนาการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์
พัฒนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร์
พัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกของแผนกวิชา
จัดหาวัสดุสานักงาน
จัดหาครุภัณฑ์
บริการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ซ่อมแซมยานพาหนะ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อม
แซมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ฝ่ายวิชาการ, งานทวิภาคี
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 การบริการ บริหาร และการจัดการ ของฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย แก่บุคลากร และนักศึกษา จานวน 1,200
คน
4.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การบริการ บริหาร และการจัดการ ของฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย แก่บุคลากร และนักศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 จัดทาหนังสือราชการ บันทึกข้อความ ประกาศ คาสั่ง ตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย
จัดทารายงานการประชุม ติดต่อภารกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อแจ้ง
ข่าวสารให้บุคลากรทราบ
5.1.2 ครู นักศึกษา ได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว และทาให้งานทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.1.3 จัดทารายงานต่างๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านการเงิน
5.1.4 งานบัญชี
- ได้จัดทางบการเงินสถานศึกษา ส่งหน่วยงานราชการ 12 เดือน
- งบทดลองประจาเดือน ใบสาคัญประกอบการลงบัญชี
- งบทดลองฐานะทางการเงิน
- งบกาไรขาดทุน
5.1.4 ข้าราชการครู ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ได้ศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
- บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมโปรแจคเบส
- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการจัดทาเว็ปไซต์
- เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับการฝึกอบรมเขียนเว็ปไซต์
5.1.5 ครูและนักศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
5.1.6 ตรวจ ตัดยอด การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวน
96 โครงการ
และรายงานข้อมูลต่างๆ จานวน 756 ครั้ง รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายรายไตรมาส
5.1.7 จัดหาครุภัณฑ์ได้เพียงพอกับการใช้งาน
5.1.8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพียงพอกับยานพาหนะที่ใช้งานของวิทยาลัย
5.1.9 ซ่อมบารุงครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ที่ชารุด และเสื่อมสภาพ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
5.1.10 ซ่อมรถยนต์ของวิทยาลัย ให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอ
5.1.11 ซ่อมครุภัณฑ์ให้กับหน่วยเบิกต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5.1.12 จัดการเข้าค่าย English camp
5.1.1
3 ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -

48

6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1
2
3
4
5

พัฒนางานบริหารทั่วไป
พัฒนางานทะเบียน
พัฒนางานการเงิน
พัฒนางานบัญชี
พัฒนาการจัดเก็บเอกสารการเงินและ
บัญชี
พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ
พัฒนางานความร่วมมือ
พัฒนางานบุคลากรตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนางานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
พัฒนา 7 แผนกวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ศึกษาดูงาน 7 แผนกวิชา
จัดหาวัสดุสานักงาน
จัดหาครุภัณฑ์
รวมเงินหน้านี้

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
170,204
54,784
17,605
17,820

รวม
170,204
54,784
17,605
17,820

-

-

11,924
-

11,924
-

105,000

105,000
37,595
1,900

37,595
1,900

-

-

452,930.20
716,617.32
105,000 1,481,379.52

452,930.20
716,617.32
1,586,379.52
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6. ค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ที่

16
17
18
19

โครงการย่อย/กิจกรรม
ยอดยกมาจากลาดับที่ 1 – 15
บริการวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ซ่อมแซมยานพาหนะ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ซ่อมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
รวมเงินหน้านี้
รวมเงินทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
105,000 1,481,379.52

รวม
1,586,379.52

837,057.95

837,057.95

289,279.90
173,025.95
40,780
105,000 2,821,523.32
105,000 2,821,523.32

289,279.90
173,025.95
40,780
2,926,23.32
2,926,523.32

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 การให้บริการอาจเกิดการล่าช้าเพราะมีเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานน้อย
7.2 การจัดทาบัญชี ล่าช้าเนื่องจากต้องรอเอกสารในการดาเนินงาน
7.3 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขาดการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการไปราชการหรือการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
7.4 การจัดส่งข้อมูลการสรุปผลโครงการของงานต่าง ๆ ไม่ตรงตามแผนที่กาหนด
7.5 ราคาน้ามันค่อนข้างแพง ทาให้ไม่ตรงกับงบประมาณที่ประมาณการเอาไว้
7.6 การดาเนินการจัดซื้อวัสดุอะไหล่ในการซ่อมรถแทรกเตอร์ช้า วัสดุอะไหล่บางอย่างหาซื้อยาก
ต้องใช้เวลาในการซ่อมบารุง
7.7 ยานพาหนะสาหรับใช้ศึกษาดูงานไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่า
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 ฝ่ายต่าง ๆ สามารถให้บริการ ครู และนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
8.1.2 บริการครู – อาจารย์ จานวน 80 คน บริการนักเรียนนักศึกษา 1,200 คน และจัดทา
ใบ รบ.และออกบัตรนักศึกษา
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 จัดทารายงาน GPA + PR ทันตามกาหนดเวลา จัดทาใบ รบ. และ ใบ รบ.2 ถูกต้อง
ทันเวลา , ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองได้อย่างทั่วถึง , จัดทาประวัตินักเรียนนักศึกษา
ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั
8.2.
2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหน้าที่ที่
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รับผิดชอบในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
8.2.
3 งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
8.2.
4 การรายงานข้อมูลและสรุปผล ได้ครบถ้วน
8.2.
5 การใช้งานของรถยนต์ ครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
8.2.6 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
8.2.
7 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ
8.2.8 นักศึกษามีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
8.2.9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
8.2.10 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน
โครงการย่อย/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
, สร้างเครือข่าย MOU กับหน่วยงานภายนอก
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญรัตน์ กาฬกาญจน์, นายชูพงษ์ ขุลาศรี
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 บุคลากรจานวน 120 คน และนักศึกษา 1,200 คน ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา
4.2 ประชาชนในทุกอาเภอของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ รู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น
4.3 สามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได้
รู้จักวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
4.4 สามารถจัดทาเครือข่าย MOU กับหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้
4.5
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย ทีมงานสามารถนาไปใช้ได้ง่าย เช่น
แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดสาเร็จรูป และวีดิทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ รวมทั้ง
การปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.6 พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการประสานสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
มากยิ่งขึ้น
4.7 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้
รู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น
4.8 วิทยาลัยฯ ได้ตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และฝึกนักศึกษา
ให้มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่สังคม เกิดจิตสานึกที่ดีต่อชุมชน
4.9 หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดทาเครือข่าย MOU กับวิทยาลัยฯ เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ โดยการแนะแนวและนิทรรศการ
5.1.
2 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ จานวน 1,000 แผ่น
5.1.3 บริการซ่อมโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ ให้มีการใช้งานได้ตามปกติ
5.1.4 วิทยาลัยฯ จัดทา MOU ร่วมกับหน่วยงานและสถานประกอบการ จานวน 46 แห่ง
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5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. ค่าใช้จ่าย
ที่
1
2

โครงการย่อย/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ใส่ใจชุมชน
สร้างเครือข่าย MOU
รวมเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
87,817
113,418
201,235

รวม
87,817
113,418
201,235

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จานวนลาโพง และอุปกรณ์เครื่องเสียงยังมีประสิทธิภาพน้อย ต้องปรับปรุงต่อไป
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกันระหว่างการแนะแนวอาชีพ การจัดแทรกเตอร์ทัวร์
การสาธิตอาชีพ และการจัดทาสื่อที่ทันสมัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ทาให้ชื่อเสียงของวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักมากขึ้น
8.2 ผลลัพธ์
สามารถพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรการประชาสัมพันธ์โดยใช้การฝึกฝนนักศึกษา
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยนครราชสีมา ให้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการฝึกบุคลิกภาพของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของผู้พบเห็น
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานอาคารสถานที่
ซ่อมแซมอาคารแสดงพันธุ์ปลา
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
อาคารแสดงพันธุ์ปลาพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ นายจุมพล อิทธิอภิบวร นายมนตรี ศรีสุระ ,
นายคาจันทร์ ชาญชิตและแผนกวิชาประมง
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 ดูแลซ่อมบารุงอาคาร บ้านพักนักศึกษา และบ้านพักครู 66 หลัง
4.2 ดูแลถนนภายในวิทยาลัยจานวน 7 กิโลเมตร
4.3 วิทยาลัยประหยัดพลังงานได้อย่างน้อยร้อยละ 10
4.4 ดูแลระบบประปาภายในวิทยาลัยและบ้านพักจานวน 66 หลัง
4.5 ซ่อมบารุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและจัดกิจกรรมต่างๆ
4.6 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม
4.7 ดูแลซ่อมแซมอาคาร และบ้านพักข้าราชการ ให้ใช้การได้ดี
4.8 ดูแล ถนน ภายในวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพดีสามารถใช้การได้ตลอดทั้งปี
4.9 ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปาให้ใช้การได้ดีและผลิตน้าประปาให้มีคุณภาพดี
4.10 ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ ให้ใช้การได้ดี ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์มาใช้แบบประหยัดพลังงาน
4.11 สภาพภูมิทัศน์ และบริเวณ ภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม สะอาดอยู่เสมอ
4.12 ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4.13 มีระบบการระบายน้าที่ดี และลดปัญหาน้าท่วมขังตามบริเวณต่าง ๆ
4.14 มีห้องเก็บรักษาและเบิกจ่ายน้ามันเอเพลิงที่ปลอดภัย
4.15 ได้โรงครัวปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบริการที่ดี
4.16 ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้มีความสะอาด สวยงาม
4.17 วิทยาลัยมีสวน และพื้นที่ต่างๆ สะอาดสวยงาม อย่างน้อย 4 พื้นที่สาคัญ
4.18 นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ มีความรู้ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าจืดพื้นบ้านของ
จังหวัดนคราชสีมา
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 สภาพอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยฯ ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ระบบน้า และระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ ใช้การได้อย่างดี
5.1.
3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คือระบบน้าประปา
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
1 พัฒนางานอาคารสถานที่
709,783.75 709,783.75
2 ซ่อมแซมอาคารแสดงพันธุ์ปลา
3 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในวิยาลัยฯ
63,678.25 63,678.25
4 อาคารแสดงพันธุ์ปลาพื้นบ้านของ
จังหวัดนครราชสีมา
รวมเงิน
773,462
773,462
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 ขาดแรงงานที่ตรงกับสายงาน การปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า เพราะปริมาณงานมีมากกว่า
ผู้ปฏิบัติงาน
7.2 การจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ มีความล่าช้า
7.3 รองบประมาณจัดสรร ในการซ่อมแซมอาคารแสดงพันธุ์ปลา
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต บริการซ่อมตามรายการขอซ่อมได้ร้อยละ 80
8.2 ผลลัพธ์ วิทยาลัยฯ มีสภาพโดยทั่วไปดี น่าอยู่อาศัย และเหมาะในการนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมทีส่ ุด
8.3 ทาให้สภาพภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดสวยงาม
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มพืชศาสตร์
โครงการย่อย / กิจกรรม
ผลิตและบารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคาจันทร์ ชาญชิต
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น
4.2 มีวัสดุ – อุปกรณ์ ในการฝึกฝนความรู้และทักษะทาให้นักเรียน – นักศึกษามีความรัก
และศรัทธาในอาชีพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
4.3 ผลิตผักปลอดสารพิษ
4.4 นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิตพืช การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1
เรือนเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับมีคุณภาพมากขึ้น
5.1.2 นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจมาใช้บริการเรือนเพาะชาเพื่อใช้การศึกษาดูงาน
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
5.3 ผลผลิตคงเหลือ -
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6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1 ผลิตและบารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ
รวมเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

รวม
-

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ไม่มีแรงงานในการดูแลเรือนเพาะชาอย่างเพียงพอ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
เรือนเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับมีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
8.2 ผลลัพธ์
สร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งครู นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มสัตวศาสตร์
โครงการย่อย / กิจกรรม
ผลิตโคนม
ผลิตสุกร
ผลิตกวาง
เลี้ยงแพะแกะ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 โคนม จานวน 30 ตัว โคเนื้อ 30 ตัว โคขุน 10 ตัว
4.2 น้านมดิบ จานวน 30,000 กิโลกรัม
4.3 สุกรพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธ์ 10 ตัว ลูกสุกร 120 ตัว สุกรขุน 60 ตัว
4.4 ผลิตกวาง 40 ตัว
4.5 ลูกแพะ จานวน 20 ตัว และงานวิจัยโครงการด้านแพะแกะ จานวน 1 เรื่อง
4.6 แพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว
4.7 ปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ปีก 1 โรงเรือน โรงเรือนไก่เนื้อ 3 โรงเรือน
4.7 นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการเลี้ยงสัตว์
4.8 เป็นฟาร์มตัวอย่างทางการศึกษา และฟาร์มสาธิต เป็นสถานที่ฝึกทักษะสาหรับนักศึกษา
และผลิตวัตถุดิบ
4.9 งานวิจัยและโครงการทางด้านโคนม 4 เรื่อง
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 น้านมดิบ 15,813.90 กิโลกรัม เป็นเงิน 254,733.28 บาท
5.1.2 โคนมคัดทิ้ง 58,510 บาท
5.1.3 สุกรขุน 18 ตัว เป็นเงิน 119,100 บาท
5.1.4 สุกรพ่อพันธุ์คัดทิ้ง (ป่วย) 1 ตัว 2,520 บาท
5.1.5 สุกรแม่พันธุ์คัดทิ้ง 10 ตัว เป็นเงิน 63,215 บาท
5.1.6 กวางเพศผู้ 7 ตัว
กวางเพศเมีย 16 ตัว กวางรุ่น ลูกกวาง 10 ตัว
5.1.7 แพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 11 ตัว แพะรุ่น ลูกแพะ 10 ตัว
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5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
โครงการผลิตโคนม – โคเนื้อ มีรายได้ 313,243.28 บาท
โครงการสุกรขุน มีรายได้ 184,835 บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
5.3.1 ผลผลิตคงเหลือโครงการผลิตโคนม – โคเนื้อ โคนม จานวน 21 ตัว มูลค่า 735,000 บาท,โค
เนื้อ 23 ตัว มูลค่า 575,000 บาท รวมมูลค่าคงเหลือ 1,310,000 บาท
5.3.2 กวาง 33 ตัว มูลค่า 180,000 บาท
5.3.3 แพะ จานวน 22 ตัว

6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

ผลิตโคนม-โคเนื้อ
ผลิตสุกร
การผลิตกวาง
เลี้ยงแพะและแกะ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ปรับปรุงโรงเรือนฟาร์มสัตว์ปีก
รวมเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
242,304
143,043
11,200
72,852
469,399

รวม
242,304
143,043
11,200
72,852
469,399

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7. 1 ขาดแคลนอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง, โคนมให้ผลผลิตค่อนข้างน้อย (ใช้ฝึกปฏิบัติ, การจัดการเรียนการ
สอน)
7.2 ราคาจาหน่ายสุกรขุนขึ้น – ลง ไม่แน่นอน สุกรพ่อ – แม่พันธุ์มีอายุมาก วัตถุดิบอาหารมีราคาแพง
7.3 มีสุนัขเข้ามากัดกวาง ขาดอาหารหยาบในฤดูแล้ง
7.4 โรงเรียนเลี้ยงกวางมีสภาพชารุด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 โคนม 21 ตัว (รีดนมหมุนเวียน 12 ตัว) น้านมดิบ 15,813.90 กก. โคนมคัดทิ้ง 58,510 บาท
8.1.2 จาหน่ายสุกรมีรายได้ 184,835 บาท
8.2 ผลลัพธ์
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8.2.1 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 400 คน , งานวิจัยและ
โครงการของนักศึกษา
8.2.1 นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการในการเลี้ยงกวาง ,เลี้ยงแพะแกะ
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มประมง
โครงการย่อย / กิจกรรม
ผลิตสัตว์น้า
จัดหาปลาพันธุ์พื้นบ้าน จ.นครราชสีมา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาประมง
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษาร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.2 เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 นักศึกษาทาโครงการเลี้ยงสัตว์น้า
5.1.2 รายได้จากการจาหน่ายสัตว์น้านักศึกษานาไปพัฒนาตนเองโดยการเลื่อนระดับสมาชิก
จากสมาชิกระดับภาค และระดับชาติ (อกท.)
5.1.3 ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดห้องเรียนรู้
เฉพาะทาง
5.1.4 นักศึกษาแผนกวิชาประมงและแผนกอื่นๆ มีแหล่งเรียนรู้ในการหาข้อมูลพันธุ์ปลาพื้นเมือง
5.1.5 เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องพันธุ์ปลาพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาให้กับนักศึกษาและชุมชน
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
- รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน 4,765.- บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
พ่อ – แม่ พันธุ์ปลานิลและปลาดุก
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6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1 การผลิตสัตว์น้า
2 จัดหาพันธุ์ปลาพื้นเมือง
จ.นครราชสีมา

รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
8,850
-

-

รวม
8,850

-

-

8,850

8,850

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1. การลักขโมยผลผลิตสัตว์น้าที่เลี้ยง เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ และสามารถสับสวิตปิด –
เปิด ได้
2. พันธุ์ปลาที่จัดหามาบางชนิดเป็นปลาที่หาได้จากแหล่งน้าธรรมชาติจึงทาให้ปลาตายเมื่อนามา
ใส่ไว้ในตูก้ ระจก และจะต้องมีการจัดหามาทดแทนอยู่ตลอด จึงทาให้ขาดปลาในบางช่วง
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
จาหน่ายปลามีรายได้ 4,765 บาท
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 รายได้จากการจาหน่ายปลาและนักศึกษาจัดทาโครงการและเลื่อนระดับสมาชิก อกท.
ระดับภาค และระดับชาติ
8.2.2 มีพันธุ์ปลาพื้นบ้านให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ แปรรูปผลิตผลเกษตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก เทือกชัยคา
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
เป้าหมาย
4.1 นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรม
4.2 นักศึกษา มีทักษะความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
4.3 นักศึกษา สามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์ได้
4.4 สามารถจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และสรุปรายรับ – รายจ่าย ได้
4.5 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
ไวน์องุ่นใช้ในราชการ 200 ขวด ๆ ละ 100 บาท รวม 20,000 บาท
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
ไวน์องุ่น 250 ขวด มูลค่า 25,000 บาท
6. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 แปรรูปผลิตผลเกษตร
27,182.95
รวมเงิน
27,182.95
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.2 ผลลัพธ์
นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

รวม
27,182.95
27,182.95
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มธุรกิจ
โครงการย่อย / กิจกรรม
รับจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเรวัตต์ จันทวิญญูรักษ์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1,000 ตัน
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
การรับจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
6. ค่าใช้จ่าย
ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1 รับจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
รวมเงิน

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.2 ผู้มาจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแน่นอนในเรื่องวันเวลาที่ส่งและจานวนวัตถุดิบเข้า
โรงงาน
7.3 วัตถุดิบของบริษัทที่มาจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เสียหายมาก
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
8.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรผู้สนใจสามารถศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทาฟาร์มธุรกิจได้

รวม
-
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการย่อย / กิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
ฝึกอบรมอาชีพราษฎรในงานมหกรรม 108 อาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ นายวาทิต บัวแสง
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
4. เป้าหมาย
จัดฝึกอบรมอบรม 300 คน
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1
รุ่นที่ 1 ณ อาเภอหนองบุนมาก จ.นครราชสีมา หลักสูตรการจัดทาโครงการเกษตรและ
เครือ่ งมือทุน่ แรงฟาร์ม จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 7 คน ระยะเวลา 12 – 18 มี.ค.57
5.1.2 รุ่นที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิง อาเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ,
การขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารชีวภาพ จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 171 คน
ระยะเวลา 10 - 12 มี.ค.57
5.1.3 รุ่นที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิง อาเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 80 คน ระยะเวลา 12 มิ.ย.57
5.1.4 รุ่นที่ 2- 3 อาเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ,
การขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารชีวภาพ จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 71 คน
ระยะเวลา 8- 9 กรกฎาคม 57
5.1.5 รุ่นที่ 3 ณ ทัณฑสถานหญิง อาเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลักสูตรการเพาะเห็ดการปลูก
ผักไฮโดรโพนิกส์ , เกษตรอินทรีย์ จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 325 คน
ระยะเวลา 21 – 23 ก.ค. 57
5.1.6 รุ่นที่ 4 อาเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลักสูตรหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูก
ผักไฮโดรโพนิกส์ จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 34 คน ระยะเวลา 23 – 24 ก.ค. 57
5.1.7 รุ่นที่ 5 อาเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 32 คน ระยะเวลา 5 – 6 ส.ค. 57
5.1.8 รุ่นที่ 6 อาเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 30 คน ระยะเวลา 13 – 14 ส.ค. 57
5.1.9 รุ่นที่ 7 อาเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
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จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 33 คน ระยะเวลา 20-21 ส.ค. 57
5.1.10 รุ่นที่ 8 อาเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หลักสูตรการเพาะเห็ด, การขยายพันธุ์พืชและ
การผลิตสารชีวภาพ จานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม 70 คน ระยะเวลา 3 – 4 ก.ย. 57
รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 846 คน
5.1.11 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน บาท
6. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
1 ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
12,636
65,190
144,103
221,929
รวมเงิน
12,636
65,190
144,103
221,929
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งที่เป็นเยาวชนยังไม่มีความพร้อมที่จะนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรม 846 คน
82 ผลลัพธ์
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยและพัฒนาฯ นางอุษา พรพงษ์
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
เป้าหมาย
4.1 ผลงานวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 เรื่อง
4.2 ผลงานวิจัยของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 34 เรื่อง (103 คน)
4.3 ผลงานวิจัยของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส. ) จานวน 54 เรื่อง (108 คน)
4. 4 ผลงานวิจัยของชุมชน เกษตรกร จานวน 2 เรื่อง
4.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.6 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
4.7 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเกษตรกรและชุมชนใน
ท้องถิ่น ในการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการย่อย/กิจกรรม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
1 วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
34,008
34,008
รวมเงิน
34,008
34,008
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7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
-
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โครงการตามนโยบาย
1. ชื่อโครงการ
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center)
พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (สปก.)
ความร่วมมือในการฝึกงานนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
คุณธรรมนาความรู้
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
คุณธรรมนาความรู้โครงการตามพระราชดาริ
ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อมืออาชีพความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
4. เป้าหมาย
4.1
เพื่อดาเนินงานตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2 เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.3 เพื่อพัฒนาครู นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
4.5 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีรายได้และมีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
- จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรแบะประชาชนทั่วไป
- ทาให้เกิดอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ฝึกอบรม
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา
- ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จานวน 4 ศูนย์ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของนักศึกษาที่ออกกลางคัน
- มีการจัดตั้งโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้
- มีการส่งเสริมนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ
5.2 รายได้จากการจาหน่ายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. ค่าใช้จ่าย
ที่
โครงการ
1 ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
2 โครงการ PBL
3 โครงการกิจกรรม อกท.
4 โครงการความร่วมมือ (MOU)
5 โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ฯ
6 โครงการฝึกอบรมในสถานศึกษา
7 คุณธรรมนาความรู้โครงการตามพระราชดาริ
8 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ฯ
9 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
10 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพความเป็นเลิศฯ
11 วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้
รวมเงิน

จานวนเงิน
1,349,999.91
242,784.80
1,699,960.90
983,898
739,000
203,223.09
38,426
97,911
162,666.17
999,765.29
52,974
6,570,609.16

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 ได้รับงบประมาณปลายปีงบประมาณ ทาให้ผลการดาเนินงานต้องรีบเร่งและมีเวลาน้อย
7.2 จัดซื้อวัสดุได้ล่าช้า เพราะงบประมาณได้รับการจัดสรรปลายปีงบประมาณ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
ทุกโครงการได้ดาเนินงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
8.2 ผลลัพธ์
ได้ดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยทุกโครงการ
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ภาคผนวก
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
จัดการศึกษา ปวช. เกษตรกรรม
179,197 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
2
จัดการศึกษา ปวช. พณิชยกรรม
15,155 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
3
จัดการศึกษา ปวช. อุตสาหกรรม
122,013 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
4
จัดการศึกษา ปวส.เกษตรกรรม
297,776.39 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
5
จัดการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
95,476 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
6
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
21,086.40 นางสาววิรยา สีขาว
7
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
37,595 นางวันทนา บัวแสง
8
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ
- นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
9
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
39,492 นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
10 พัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร์
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์
11 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
12 พัฒนา 7 แผนกวิชา
1,900 แผนกวิชา
13 ศึกษาดูงานของแผนกวิชา
15,000 ทุกแผนกวิชา
14 ซ่อมแซมอาคารแสดงพันธุ์ปลา
- แผนกวิชาประมง
15 จัดหาพันธุ์ปลาพื้นเมือง จ.นครราชสีมา
- แผนกวิชาประมง
16 ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2,700 นายประเวทย์ ใจฝั้น
17 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7,323.30 นายประเวทย์ ใจฝั้น
18 การพัฒนาสารสนเทศในห้องสมุด
30,665 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
19 จัดทาที่จอดรถและปรับแต่งภูมิทัศน์ประจาศูนย์
- นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
วิทยบริการ
รวมเงินหน้านี้
865,379.09
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
20 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยี
47,261.50 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
สารสนเทศ (ICT)
21 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี
10,000 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
สารสนเทศในงานอาชีพ
22 อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตนักเรียนนักศึกษา
- นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
23 เตรียมความพร้อมการให้บริการงานเอกสาร
139,903 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
การพิมพ์
24 พัฒนาบุคลากรตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
105,000 นางสุปราณี ทันจิตต์
25 ประชาสัมพันธ์
87,817 นางบุญรัตน์ กาฬกาญจน์
26 จัดหาวัสดุสานักงาน
452,930.20 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
27 พัฒนางานบริหารทั่วไป
170,204 นางพรทิพย์ เทียบกลาง
28 เพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียน
54,784 นางสาววิภาวดี ดวงสูงเด่น
29 พัฒนางานการเงิน
17,605 นางอรอุมา ต้นดี
30 พัฒนางานบัญชี
17,820 นางอรอุมา ต้นดี
31 ซ่อมแซมยานพาหนะ
289,279.90 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
32 ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
40,780 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
33 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
173,025.95 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
34 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
837,057.95 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
35 ทดสอบการศึกษาด้าน V.net
36,141 นางสาววิรยา สีขาว
36 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ฝ่ายวิชาการ
37 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
63,678.25 นายคาจันทร์ ชาญชิต
38 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
709,783.75 นายมนตรี ศรีสุระ
39 จัดหาครุภัณฑ์
716,617.32 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
40 งานวางแผนและงบประมาณ
11,924 นางรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์
รวมเงินหน้านี้
3,981,612.82
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
41 พัฒนางานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- นางปราณี หวังมั่น
42 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
18,240 น.ส.วิภาวดี ดวงสูงเด่น
43 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ
34,008 นางอุษา พรพงษ์
สิ่งประดิษฐ์
44 พัฒนางานความร่วมมือ
- นายชูพงษ์ ขุลาศรี
45 ส่งเสริมนักศึกษาไปศึกษาและฝึกอบรม ณ
- นายชูพงษ์ ขุลาศรี
ต่างประเทศ
46 สร้างเครือข่าย MOU กับหน่วยงานภายนอก
113,418 นายชูพงษ์ ขุลาศรี
47 พัฒนาฝ่ายพัฒนาฯ
10,500 ฝ่ายพัฒนาฯ
48 คุณธรรมนาความรู้สู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
88,319 งานกิจกรรม ฯ
ไทย
49 ฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น
221,929 นายวาทิต บัวแสง
50 สร้างอาชีพเพื่อชุมชน ฝึกอบรม 108 อาชีพ)
- นายวาทิต บัวแสง
51 พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักของ
12,400 นางบุญรัตน์ กาฬกาญจน์
วิทยาลัยฯ
52 พัฒนางานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
- นางสุกัญญา ใจฝั้น
53 เยี่ยมบ้านลูกศิษย์
- นางนฤมล มีศรี
54 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ
37,620 นางนฤมล มีศรี
55 พัฒนาระบบกองทุนและการจัดหา
- นางนฤมล มีศรี
ทุนการศึกษา
56 พัฒนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2,310 นางนฤมล มีศรี
57 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- นางนฤมล มีศรี
58 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
53,060 นางนฤมล มีศรี
59 เปิดบ้านรับครูอาจารย์แนะแนว
- นางนฤมล มีศรี
รวมเงินหน้านี้
591,804
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
60 จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ฯ
13,900 นางนฤมล มีศรี
61 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา
3,900 นางนฤมล มีศรี
62 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
382,979.85 งานกิจกรรม ฯ
63 รักษาพยาบาลเบื้องต้น
- นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี
64 ตรวจสุขภาพนักศึกษา
- นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี
65 ผลิตสัตว์น้า
8,850 แผนกวิชาประมง
66 พัฒนางานหอพักโครงการปฏิรูปฯ
7,150 นายชัย จารัสบุญ
67 งานปกครอง
- นายวิทูร เปรมภิรักษ์
68 ฝึกอบรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ
15,360.30 งานกิจกรรมฯ
69 พัฒนาห้องการเรียนรู้ทักษะทางภาษาเตรียม
- นางพลาภรณ์ ทมธิแสง
ความพร้อมสู่ AEC
70 งบกลางสถานศึกษา
341,867.14 ทุกฝ่ายฯ
71 ผลิตไวน์
27,182.95 นางสมนึก เทือกชัยคา
72 รับจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
- นายเรวัตต์ จันทวิญญูรักษ์
73 การผลิตสุกร
143,043 นายอภิชาติ ศรบรรจง
74 ผลิตโคนม
242,304 นายปริญญา หวังมั่น
75 ผลิตกวาง
11,200 นายจุมพล อิทธิอภิบวร
76 เลี้ยงแพะแกะ
- นายชัย จารัสบุญ
77 ครบรอบ 84 ปี ฯ
50,269 ทุกฝ่ายฯ
78 สถานศึกษาพระราชทาน
135,576 ทุกฝ่ายฯ
79 อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
18,070 งานประกันฯ
รวมเงินหน้านี้
1,401,959.21
รวมเงินการเบิกจ่ายตามโครงการทั้งสิ้น
6,840,755.12
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สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท)
1
โครงการเทิดไท้มหาราชินี
739,000
2
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ฯ
97,911
3
โครงการสร้างทุนปัญญาชาติฯ
999,765.29
4
โครงการผลิตและพัฒนากาลังคน (PBL)
242,784.80
5
โครงการ Fix It Center
1,349,999.10
6
โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
116,250
7
นักเรียน อศ.กช
809,981.59
8
งบอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษา ระดับ ปวส.
15,000
9
งบอุดหนุนโครงการ อกท.
1,700,000
10 ศูนย์บ่มเพาะ
162,666.17
11 ฝึกอบรมระยะสั้น
86,973.09
12 อุดหนุน MOU
983,898
13 โครงการคุณธรรมนาความรู้ ฯ
38,426
14 โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ฯ
52,974
15 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
15.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
4,648,150
15.2 ค่าหนังสือเรียน
870,892.30
15.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
204,605
15.4 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา
425,178
15.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
560,025
รวมค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายฯ
14,104,479.34
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
494,340 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
รวมเงิน
494,340

ลาดับที่

เงินรายได้แผนกวิชา ประจาปีงบประมาณ 2557
รายการ
จานวนเงิน
(บาท)

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
1
ผลิตสุกร
2
จาหน่ายน้านมดิบ
3
โคเนื้อคัดทิ้ง
4
จาหน่ายไก่เนื้อ
รวมเงินแผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
1
เมล็ดข้าวโพด
2
ผลมะพร้าวแห้ง
3
ก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
4
WAX PALSE
รวมเงินแผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1
จาหน่ายไวน์
2
ไวน์ใช้ในราชการ 350 ขวด
รวมเงินแผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
รวมเงินทั้งสิ้น

184,835
276,886.17
58,510
42,345
562,576.17
59,828
2,206
8,470
4,500
75,004

ผู้รับผิดชอบ

นายอภิชาติ ศรบรรจง
นายปริญญา หวังมั่น
นายปริญญา หวังมั่น
นายกริช เสวกานันท์

นายวาทิต บัวแสง
นายสุพรรณ ทมธิแสง
นส.อาพัน มั่นเจริญโชติ
นายคาจันทร์ ชาญชิต

6,000 แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
6,000
643,580.17
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