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คำนำ 
 

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือแสดงผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและนำข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับนี้โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานตามโครงการที่รับมอบหมาย ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินโครงการและ
มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  วิทยาลัย ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้ 
สามารถนำมาแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไปเป็นอย่างด ี
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
ปีงบประมาณ 2563 
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 รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ 2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุ ีสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 บทที่ 1   
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 ได้กำหนดไว้ว่า ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย การ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยให้ทุกส่วนราชการ จัดทำ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้น ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ของสถานศึกษา 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือระบุผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี และเป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 
วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ         
2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ      
2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
ขอบเขตการประเมิน   
  1. การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  2. ประเดน็เนื้อหาที่มุ่งศึกษาครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ    
   2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และจำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
    ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน 
    ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
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    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน  
   2.2 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
    2.2.1 การดำเนินโครงการบางโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งเรื่องของ
งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้ยากต่อการควบคุมของงานวางแผนและงบประมาณ 
    2.2.2 การสรุปผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
  3.  แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน     
   3.1 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  และรายงาน
การประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี 
   3.2 แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้        
    3.2.1 ผู้บริหารงาน 4 ฝ่ายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีคือ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     3.2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ ของปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  4.  ระยะเวลาที่ศึกษา ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563 
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บทที่ 2 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563  

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

วิสัยทัศน์   
  เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายและเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในภูมิภาค 
 

พันธกิจ    
  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์   
  1. สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์   
  1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ 
  5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
  9. เพิ่มจำนวนผู้เรียน 
  10. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  12. ส่งเสริมการใช้การผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน 
  13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ  
  14. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  15. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ 
  16. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
  17. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน 
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บทที่ 3    

วิธีดำเนินการ 
 

  การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรีครั้งนี้ เป็นการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือ
ประเมินความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยวิธีการดำเนินการประเมินนำเสนอ
รายละเอียด ดังนี้    
  1. กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม     
  2. ประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษา     
  3. แหล่งข้อมูล    
  4. ขั้นตอนการประเมิน    
  4. เครื่องมือประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล    
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม   
  ในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี นำเสนอกรอบแนวทางการประเมิน ประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษา/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน เครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ออกมาในรูปแบบ PDCA 
 

ประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษา   
  การศึกษาครั้งนี้ มุ่งประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้      
  1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จำแนกเป็น  
   1) ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม  
   2) ผลสำเร็จ ของการดำเนินงานจำแนกรายยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็น
ที่ศึกษา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
  2. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
แหล่งข้อมูล    
  แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
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ขั้นตอนการประเมิน    
  กำหนดขั้นตอนการประเมินไว้ 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมการขั้นดำเนินการ
ประเมินผล และข้ันนำเสนอผลการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
  1. ขัน้เตรียมการ    
   1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารแผนปฏิบัติราชการเอกสารการประเมินหรือผลการการประเมิน
เกี่ยวข้อง และวางแผนกำหนดประเด็นการประเมินที่จะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของการประเมินให้มากที่สุด       
   1.2 เสนอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และรายงานผล การดำเนินงานของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563     
  2. ขั้นดำเนินการประเมินผล     
   2.1 กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน     
   2.2 กำหนดประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน     
   2.3 เสนอรูปแบบ แนวทางการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563     
     2.4 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ    
   2.5 การเก็บรวมรวบข้อมูล     
   2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล     
   2.7 การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ    
  3.  ขั้นนำเสนอผลการประเมิน     
   3.1 การจัดทำร่างรายงานการประเมินฯ ตามรูปแบบที่กำหนด     
   3.2 เสนอร่าง “ร่างรายงานผลการประเมินฯ” ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 
   3.3 เสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
   3.4 ส่งรายงานผลการประเมินฯ ให้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ 
 

เครื่องมือประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือประเมิน ดังนี้     
   1.  แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นแบบรายงานที่สร้างข้ึน เพ่ือรวบรวมการสรุปสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการสรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ (เมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ) เพ่ือเป็น ประโยชน์ในจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้     
   1. รวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวทางการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดส่ง                
แบบเก็บข้อมูลไปยังหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรอกข้อมูล                  
ตามแบบเก็บข้อมูลที่กำหนด    
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   2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานหรือผลงานการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
   3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดทำข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. ความสำเร็จของการดำเนิ น งานตามแผ นปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ  2563                
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ในภาพรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวม  
  2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จำแนกรายยุทธศาสตร์ 4 ด้าน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายใต้
ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ ฯ และ วิเคราะห์ผลดำเนินงานตามโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด ของโครงการ   
  3. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563                
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการฯ สู่การปฏิบัติ และจากการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
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บทที่ 4    
ผลการประเมิน 

 

  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีราชบุรี นำเสนอผลการประเมิน  2  ประเด็น ดังนี้     
  1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใน
ภาพรวมและ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการฯ ว่าสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
หรือไม่ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้    
  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้  ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ประกอบด้วย 38 โครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้    
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับ
ฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

โครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินงานสำคัญ ผลการประเมิน 
1. โครงการ
องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ระดับหน่วย 
ภาค ชาติ 

เชิงคุณภาพ 
สมาชิก อกท.หน่วย
ราชบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนมี
ลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี 
เชิงปริมาณ 
1. สมาชิก อกท. เข้า
ร่วมงาน อกท. หน่วย 
350 คน เข้าร่วมงาน 
อกท.ภาค 150 คน เข้า
ร่วมงาน อกท. ระดับชาติ 
80 คน 
2. สมาชิก อกท.  มี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
ในการเข้าแข่งขันทักษะ

  นำสมาชิก อกท.โดยมีครูเข้าร่วม 30 คน  นักเรียน 
145 คนเข้าร่วมงาน อกท.ภาคที่ วษท.ชลบุรีระหว่าง
2-6 ธันวาคม 2562  โดยมีคะแนนรวมการแข่งขัน  
112 คะแนน ได้เป็นลำดับที่3จาก 13 หน่วย  
  หน่วย อกท.ดีเด่น ภาคกลางผ่านมาตรฐานเหรียญ
ทอง อันดับที่5 
   ด้านการพัฒนาสมาชิกของ อกท.หน่วยราชบุรี  
 นายอนันตเทพ  บญชู  ดำรงตำแหน่งนายก อกท.
ภาคกลาง  ปีการศึกษา 2562  สมาชิก อกท.ระดับ
ภาค  จำนวน 35 คน  สมาชิกดีเด่นระดับภาคผ่าน
เกณฆฑ์ 2 คน  สมาชิกบริการชุมชนและพัฒนาสังคม
ดีเด่นผ่านเกณฑ์ 1 คน 
 การร่วมงานระดับชาติ  ที่ วษท. สุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์  2563 โดยบมี
คะแนนรวมแข่งขันการประกวดทุกกิจกรรมเท่ากับ 43 
คะแนน เป็นอันดับที่ 6 ของภาคกลาง  และเป็นอันดับ
ที่ 19 ของระดับชาติ 

ร้อยละ 
90 – 100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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วิชาชีพ 200 คน 
3. สมาชิก อกท. มีความ
เป็นผู้นำประมาณ 100 
คน 

2. โครงการ
ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถรู้
ขั้นตอนในการเขียน
โครงการธุรกิจ 
เชิงปริมาณ 
ฝึกนักศึกษาทำธุรกิจ 
อย่างน้อย 1-3 คน 

ไม่ได้รับงบประมาณและไม่ได้ดำเนินการ  - 

3. โครงการ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพใน
ท้องถิ่นและชุมชน 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป 
2. จำนวนนักศึกษาทุกชั้น
ปี เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ได้มอบหมายให้แผนกวิชาดำเนินการออกบริการ
วิชาการ และวิชาชีพกับชุมชน กลุ่มโรงเรียน ในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมการทำอาชีพ
การเกษตร ตลอดจนการดูแลการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ในการดำเนินงานของแต่ละแผนกวิชา  ได้ดำเนินงาน
ไปบางส่วน  และไม่มีการรายงานผลการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. โครงการ
ดำเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาทุกชั้นปี ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
ทำงานเป็นทีม ตามชมรม
วิชาชีพ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาได้เข้าร่วม
การดำเนินงานชมรม
วิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. มีจำนวนโครงการ

ชมรมวิชาชีพได้ดำเนินการพัฒนาชมรมตามสาขา
วิชาชีพที่มีนักศึกษาประจำสาขาวิชา เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการและการดำเนินการของชมรม ตาม
หลักการบริหารของ อกท. 

ร้อยละ 
60-70 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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เสริมสร้างทักษะชีวิตของ
ชมรมวิชาชีพ อย่างน้อย 
2 โครงการต่อปี 

5. โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ  
2.ทำความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษามีความรู้
ความสามารถหลังจาก
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เชิงปริมาณ 
  
 

จัดทำหลักสูตรให้สมบูรณ์และถูกต้อง ร้อยละ  
90 – 100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

6. โครงการ
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 
บูรณาการ
คุณธรรม 
จริยธรรม หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
(PjBL) 

เชิงคุณภาพ 
1 ครูผู้สอนมีระดับความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
2 ทำความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงา  
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรีทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 

ดำเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL)  
โดยให้ครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรีทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่ งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้แบบโครงการเป็น
ฐาน (PjBL)  และฯ มีแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้แบบโครงการเป็น
ฐาน (PjBL) คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนกวิชา 

ร้อยละ  
90 -100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน (PjBL) 
2 วิทยาลัย ฯ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม  
ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรู้
แบบโครงการเป็นฐาน 
(PjBL) คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ ของแผนกวิชา 

7. โครงการ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียน
การสอนตาม
สภาพจริง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลการเรียนของ
นักศึกษาทุกชั้นปีถูกต้อง 
ตรงเวลา 
2. ผลการส่งแก้ มส., มผ. 
และ 0 ตรงตามที่กำหนด 
เชิงปริมาณ 
1.  จัดทำการสอบ
นักเรียน/นักศึกษา
จำนวน 483  คน 
2. ประกาศผลการสอบ 
การแก้ มส.และ มผ. 
กิจกรรมนักศึกษาจำนวน 
483  คน 

1. จัดทำผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาท้ัง
สถานศึกษา เพ่ือประเมินผลการเรียนและการ
ปฏิบัติงานเกษตร ที่มีมาตรฐานตามกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนด 
2. ครูผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบ
บริหารสถานศึกษาออนไลน์ (ศธ.02 ออนไลน์) อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
3. จัดทำการสอบของนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 483 
คน 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

8. โครงการ
พัฒนานิเทศ
การเรียนการ
สอน 

เชิงคุณภาพ 
ค รู ผู้ ส อ น ที่ ได้ รั บ ก า ร
ประเมินนำผลไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
ตนเองให้มี ประสิทธิภาพ

ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบประเมินติดตามนิเทศ
การสอนของครูผู้ สอนแต่ละแผนกวิชา เพ่ือให้
ข้อแนะนำ และแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน 

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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มากยิ่งขึ้น 
เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนจำนวน 40 คน 

9. โครงการจัด
การศึกษา
ระบบทวิภาคี
ระดับฝีมือ 
และระดับ
เทคนิค 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้มี
ทักษะในระดับฝีมือและ 
ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีตรงตาม
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา ปวส. สาขา
การผลิตสัตว์ 30 คน 
สาขาสัตวรักษ์ 30 คน 
สาขาเครื่องจักรกล
เกษตร 5 คน สาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 คน 
2. นักศึกษาปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 
10 คน 
3. สถานประกอบการ
เพ่ิม  3 แห่ง 

ขั้นตอนการดำเนินและผลการดำเนินงาน 
1.สำรวจความพร้อมของนักศึกษา 
2. มีการทำ MOU ทั้งหมด 30 แห่งสถานประกอบการ  
3 วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ 
4.ประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน  ผู้ปกครอง  สถาน
ประกอบการ 
5. คัดเลือกผู้เรียน   
6.ทำสัญญาฝึกอาชีพ 
7.ปฐมนิเทศผู้เรียนและสถานประกอบการ 
8. จัดการเรียนการสอน/ฝึกอาชีพ  มีผู้เรียนทั้งหมด 
150 คน 
9. นิเทศการเรียนการสอน 
10.วัดผล ประเมินผลรายวิชา 
11.การสำเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จำนวน 27  คน 
     สาขาวิชาพืชศาสตร์  จำนวน 13  คน 
     สาขาวิชาสัตวรักษ์  จำนวน 23  คน 
     สาขาวิชาช่างกลเกษตร  จำนวน 4  คน 
     นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 
จำนวน 9 คน 
 
 

ร้อยละ  
80 – 90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

10. โครงการ
ศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้เลือกเรียนใน
สาขาวิชาและสาขางานที่
ตนเองชอบ และสามารถ
ไปประกอบอาชีพใน
อนาคต  
เชิงปริมาณ 
จำนวนของนักศึกษาที่ไป
ศึกษาดูงานภาครัฐและ
เอกชน จำนวน 200 คน 

 ไม่ได้ดำเนินการศึกษาดูงาน  เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิท-2019 

 - 

11. โครงการ เชิงคุณภาพ 1. ประชุมเพ่ือจัดทำปฏิทินสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 
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ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของนักเรียน ระดับชั้น 
ปวช.3 และปวส.2 อย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่
กำหนด 
เชิงปริมาณ 
จัดทำการสอบของ
นักเรียน/นักศึกษา 
จำนวน 182 คน 

2. ภาควิชาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ และ
ภาคทฤษฎี 
3. สรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี 
 

 90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

12. โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน
งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ครู 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลงานของครูแต่ละ
แผนกวิชามีการเข้าร่วม
ประกวดและนำไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจำนวนผลงาน
ทั้งหมด 
2. ผลงานของครูแต่ละ
แผนกวิชามีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนผลงานทั้งหมด 
3. ผลงานของครูแต่ละ
แผนกวิชานำไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ ชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนผลงานทั้งหมด 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
แต่ละแผนกวิชามีเกณฑ์
ผลงานคือ ครู 1 คน : 1 
ชิ้นงาน 

1. ประชุมเพ่ือ ให้ครูจัดส่งผลงานวิจัย 
2.  ส่งผลงานวิชาการของครูเข้าร่วมประกวด  งาน
วิชาการระดับภาค 

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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2. จัดประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หืองานวิจัย 
ของครูทุกคนจำนวน  1  
ครั้ง 
3. นำผลงานของครูไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 
และเข้าร่วมแข่งขันในใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และ ชาติ 

13. โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน
งานวิจัย 
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
ของนักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลงานของผู้เรียนแต่
ละแผนกวิชามีการเข้า
ร่วมประกวดและนำไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจำนวนผลงาน
ทั้งหมด 
2. ผลงานของผู้เรียนแต่
ล ะ แ ผ น ก วิ ช า มี ก า ร
เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนผลงานทั้งหมด 
3. ผลงานของผู้เรียนแต่
ละแผนกวิชานำไป ใช้
ป ร ะ โย ช น์ ห รื อ ได้ รั บ
รางวั ล ใน ระดับ ชุ มชน 
จังหวัด ภาค และ ชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนผลงานทั้งหมด 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
แต่ละแผนกวิชามีเกณฑ์
ผลงานคือ ผู้เรียน 3 คน : 

 ประชุมเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับหน่วย ราชบุรี และนำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้า
ร่วมแข่งขันในระดับหน่วยราชบุรี  และนำผลชนะ 1-3 
ไปแข่งขันระดับภาค 
  

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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1 ชิ้นงาน 
2. จัดประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียนทุกคนจำนวน 
1 ครั้ง 
3. นำผลงานของผู้เรียน
ไปใช้ประโยชน์ในสถาน 
ศึกษา และเข้าร่วม
แข่งขัน ในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และ ชาติ 

14. โครงการ
เผยแพร่
งานวิจัย 
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
ของครูและ
นักศึกษา และ
นำไปใช้
ประโยชน์ 

เชิงคุณภาพ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของครู
และนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ปีงบประมาณ 
2563 
เชิงปริมาณ 
 1. ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ของครู 3 
ผลงาน 
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษา 5 ผลงาน 
 

ประชุมเพ่ือให้ครู  นักศึกษาจัดส่งผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  เผยแพร่ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครู และนักเรียน
นักศึกษา ให้แก่ผู้ที่สนใจ  

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

15. โครงการ
สถานศึกษา
คุณธรรม 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรับผิดชอบงานต่าง 
ๆ ในหน้าที่ของตนเอง
และปฏิบัติให้ดีที่สุด 
2. นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และ

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรม ร้อยละ 75 ขึ้น
ไป มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมข้ึน  
2. ครูที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีพึงประสงค์ เพ่ิมข้ึน 
3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการคุณธรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกท่ีพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ  
70 – 80  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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บุคลากรทางการศึกษา มี
วินัย ปฏิบัติตนตามกฎ
กติกา มารยาท 
ทางสังคม 
3. นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
จิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ือผู้อื่น
ในทางดีงาม 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 
610 คน มีความ
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ใน
หน้าที่ของตนเอง มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎและกติกา
มารยาททางสังคม มีจิต
อาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพ่ือผู้อ่ืน ในทางที่ดีงาม 
 

16. โครงการ
คนตรีไทยและ
นันทนาการ 

เชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จำเป็นและเหมาะสม
ประจำห้องคนตรีไทย 
2. นักเรียนนักศึกษาใน
ชมรม ฯ มีขวัญและ
กำลังใจที่ดีขึ้น 
3. มีวัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมดนตรีไทย
อย่างเพียงพอ 
เชิงปริมาณ 
1. มีจำนวนนักเรียน 
นกัศึกษาในชมรมดนตรี
ไทย13 คน 

มีนักศึกษาชมรมดนตรีจำนวน 13 คน การดำเนิน
โครงการของชมรมดนตรีไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเข้าชมรม 
ฯ เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมด ไม่มีนักศึกษา
เก่าหรือรุ่นพ่ีเลย ทำให้การนัดวันฝึกซ้อมไม่มีความ
พร้อมเพรียงกัน   ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ฝึกซ้อม  

ร้อยละ  
50-60 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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2. จำนวนครั้งในการเล่น
ดนตรีไทยเพ่ิมมากข้ึน 

17. โครงการ
จัดการ
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสัตว
รักษ์ 

เชิงคุณภาพ 
จัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาสาขาเทคโนโลยี
สัตวรักษ์ 
เชิงปริมาณ 
รับนักเรียนระดับชั้น 
ปวส. สาขาสัตวรักษ์ 
จำนวนปีละ 15 คน 

 ไม่มีรายงานการดำเนินงาน  - 

18. โครงการ
ขยายเครือข่าย
สถานประกอบ 
การที่สามารถ
จัดการศึกษา
เทคโนโลยีสัตว
รักษ์ 

เชิงคุณภาพ 
ขยาย เค รื อข่ ายสถาน
ประกอบการด้านสัตว์
เลี้ ย งที่ ป ระกอบธุรกิ จ 
คลินิก และโรงพยาบาล
สัตว์ 
เชิงปริมาณ 
จั ด ท ำ ป้ า ย เ พ่ื อ จั ด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 
ในงานประชุมวิชาการ
บำบัดคลีนิก ครั้งที่ 25 

ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ ด้วยวิธีการประสาน
กับหน่ วยงาน อ่ืน  เช่ น วิท ยุ  หนั งสื อ พิ ม พ์  ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ช่ อ งท า ง ใน ก ารสื่ อ ส า ร ไป ยั ง เค รื อ ข่ า ย ส ถ าน
ประกอบการ 
 

ร้อยละ 
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

19. โครงการ
ความร่วมมือ 
ด้านการศึกษา
กับ
ต่างประเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1. มี หน่ วยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่างประเทศ
ให้ความร่วมมือ 
2. มีการระดมทรัพยากร
จากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่างประเทศ 
เชิงปริมาณ 
1. ทำความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 
1 ราย 
2. ทำความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการต่างประเทศ 

ไม่มีรายงานการดำเนินงาน  
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จำนวน 1 ราย 
20. โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู เข้าร่วม
โครงการจำนวน  20 คน  
2. นักเรียนนักศึกษา เข้า
ร่ วม โครงการ จำนวน 
110 คน 
เชิงคุณภาพ 
1 . ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู แ ล ะ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า มี
ค วาม ส ามารถ ใน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
เมียนมาพ้ืนฐานมากขึ้น 
2 . ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู แ ล ะ
นักเรียนนักศึกษามีแนว
ทางก าร เรี ยน รู้ แ ละมี
ความมั่นใจมากขึ้นในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
เมียนมา 

 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 ทีม  
เข้ารายงานตัวพร้อมพร้อมส่งผลงานจำนวน 39 ทีม  
โดยจัดกิจกรรมแรลลี่ความรู้ภาษาอังกฤษ  โวยการให้
รุ่นพ่ี ปวส.2  เป็นพ่ีประจำฐานจำนวน 15 ฐาน  และ
ให้นักเรียนจับคู่2-3 คนในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจภายในเวลา 2 ชั่วโมง 
ฐานต่างๆได้แก่ Direction , preposition ,painting  
picture ,unscramble song ,spelling word 
,broken sentence ,crossword , action word 
,ordering food ,matching sentences, making 
up , read and write ,filling words ,adjectives 
,daily routines  

 ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

21. โครงการ
เยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดย
การลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน 
2. มีเครือข่ายระหว่างครู
กับผู้ปกครอง 
เชิงปริมาณ 
1. ลดการออกกลางคัน
ของผู้เรียนได้ร้อยละ 20  
2. สร้างเครือข่ายดูแล
ผู้เรียน อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

จัดเตรียมเอกสารให้ครูเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูล  ใน
การให้ครูออกเยี่ยมบ้าน  และให้ครูที่ปรึกษาจัดทำ
รายงานการเยี่ยมบ้ านส่ ง   และจัดซื้อแฟ้มแจก
นักเรียนเพื่อไว้ใช้ใส่ผลงาน 

ต่ำกว่า  
ร้อยละ 50 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

22. โครงการ
ครูที่ปรึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถเข้าใจบทบาท
ครูที่ปรึกษา 
2 . นั ก เรียนและครู  มี
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเอง 

 ไม่ ได้ ดำเนิ นการอประชุมอบรมตาม เป้ าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์โควิท2019 

 ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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เชิงปริมาณ 
1. ประชุมอบรมครู
เพ่ือให้ทราบบทบาทใน
การดูแลนักเรียนในที่
ปรึกษาของตนเอง 
จำนวน 40 คน 
2. ครูทุกคนมีกลุ่ม
เครือข่ายในการปรึกษา
ปัญหา 

23. โครงการ
สวัสดิการน้ำ
ด่ืม 

เชิงคุณภาพ 
1. น้ำดื่มระบบ ro มี
คุณภาพ สะอาด 
ปลอดภัย 
2. ปริมาณน้ำดื่มมี
เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
เชิงปริมาณ  
1. มีบุคลากรมาใช้บริการ 
20 คน 
2. มีนักเรียน นักศึกษามา
ใช้บริการ350-400 คน 
3. มีบุคคลภายนอกมาใช้
บริการ 10 คน 

สวัสดิการน้ำดื่ม มีผู้มาใช้บริการน้ำดื่มระบบ ro อย่าง
สม่ำเสมอ และมีน้ำดื่มพร้อมให้บริการตลอดเวลา. โดย
เป็นน้ำดื่มระบบ ro มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยมี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีบุคลากรมา
ใช้บริการ 20 คนและ มีนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการ
350-400 คน มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการ 10 คน
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

24. โครงการ
แนะแนว 

เชิงคุณภาพ 
1. นั ก เรียน เลือกเรียน
สาขาเกษตร 
2. นักเรียนได้รับข้อมูล
รายละเอียดการเรียนต่อ
ในสาขาเกษตร 
เชิงปริมาณ 
1. ออกแนะแนวในเขต
จังหวัดราชบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร 
2. จัดนิทรรศการแนะ
แนวการศึกษาต่อ 
3. ส่งโควตานักเรียนไปยัง

 ดำเนินการ สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษา ได้รับข้อคิดคำแนะนำเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไป 

ร้อยละ  
80-90  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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โรงเรียนต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดราชบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร 

25. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงคุณภาพ 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษามากข้ึน 
2. มีการประชาสัมพันธ์
งานโรงเรียน ด้วยสื่อที่
หลากหลาย 

ดำเนิ นการทำรูป เล่ มจุ ล สาร  และดำเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวตามสื่อต่างๆของทาง
วิทยาลัยฯ  เช่นเว็บไซต์  เว็บเพจ  และดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ฯ 
นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันผู้ปกครองและชุมชนได้รับ
ทราบข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน  ตลอดปี
การศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

26. โครงการ
พัฒนางานฝ่าย
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
งานต่าง ๆ ในฝ่าย
วิชาการมีความพร้อมใน
การให้บริการกับ
นักศึกษา ครู และ
บุคลากร ตลอดจน
ผู้ปกครองที่มาติดต่องาน
ในฝ่าย   
เชิงปริมาณ 
งานต่าง ๆในฝ่ายวิชาการ
ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าต าม
ภาระหน้าที่ ร้อยละ 80 

ได้ดำเนินการพัฒนางานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการให้
รองรับการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในด้านเอกสารและการจัดพิมพ์ การทำรูปเล่ม
รายงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ และ ให้มีความพร้อม
ที่จะบริการกับนักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผู้ปกครองที่มาติดต่องาน 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

27. โครงการ
มอบประกาศ 
นียบัตร 
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. อย่างมีคุณภาพ 
และมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
มี นั ก ศึ ก ษ า เข้ า รั บ ใบ
ประกาศนียบัตร ร้อยละ 

 ไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โควิท- 2019  - 
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95 
28. โครงการ
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี 

เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ 
มีระเบียบวินัย  มีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ สุ ภ า พ
เรียบร้อย ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
และกฎของลูกเสือ 
เชิงปริมาณ 
1.ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัย
ฯ เข้าค่ายพักแรมระดับ
ภ า ค   ต า ม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 
100% 
2.ลกเสือวิสามัญเข้าค่าย
พั กแรมทุ กคน ใน 1  ปี
การศึกษา 

การดำเนินโครงการ นำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น 
ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ไปยัง
ค่ายลูกเสือ 100%  ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
ประจำปีการศึกษา  และผ่านตามเกณฑ์ค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีที่กำหนด การเข้าค่ายพักแรมเป็นไป
ด้วยดีเหตุการณ์ปกติบรรลุเป้าหมายของโครงการที่จัด
ขึ้น 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

29. โครงการ
แข่งขันกีฬา
ภายในและ
ภายนอก 

เชิงคุณภาพ 
ครู - อาจารย์ นักเรียน มี
สมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
เชิงปริมาณ 
ครู – อาจารย์ นักเรียน
จำนวน 400คนได้ออก
กำลังกาย 

การดำเนินโครงการ ในช่วงเย็นของทุกวันก่อนถึงวันที่
จะจัดกีฬาสีของแต่ละสีเพ่ือหาทีมงานที่ชนะเข้าแข่งขัน
ในวันจริง ในวันที่เริ่มกิจกรรมนำนักเรียนนักศึกษา
รวมตัวกันในช่วงเช้ามืดเพ่ือไปทำกิจกรรมมินิมาราธอน
เขาเขียวเกมส์ จากวัดเขาช่องพรานถึงวิทยาลัย ฯ 
ต่อมาในเวลา 9.00 น. เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
โดยท่านผู้อำนวยการผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์
พร้อมทั้งมีการแสดงของแต่ละสี  และมีกีฬาพิเศษคือ
กีฬาฟุตบอลครูและบุคลากร ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม
พิธีปิดกีฬาสีภายในเขาเขียวเกมส์ พร้อมแจกรางวัลให้
นักกีฬาของแต่ละสี  

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

30. โครงการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันยา
เสพติด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ทุกคน
ไม่ติดยาเสพติด 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและ

การดำเนินโครงการ ใช้วิธีการรณรงค์ ในหัวข้อกีฬา
ต้านยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับงานแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลต้านยาเสพติด  โดยจัดแข่งขันจำนวน 2 
สัปดาห์ทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียน 
มีการตรวจปัสสาวะนักศึกษาสุ่มเสี่ยงจำนวน 25 คน  
โดยรายงานผลการตรวจไปที่ อศจ.ราชบุรี 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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เทคโนโลยีราชบุรี ทุกคน
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่
เข้มแข็งไม่ยุ่งเก่ียวกับยา  
เสพติด และสามารถร่วม
เป็นกำลังของสังคม 
ประเทศชาติ ในการ
ต่อต้านยาเสพติด   

31. โครงการ
งานปกครอง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจปลอดจากสิ่ง
เสพติดและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากสิ่งเสพ
ติดมึนเมา 
2.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.  นักเรียนทุกคน
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
4.บุคลากรในโรงเรียน
รวมทั้งผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของฝ่าย
กิจการนักเรียน 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ95 มี
คุณธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.  นักเรียน ร้อยละ95 
ปฏิบัติตามกฏของ
วิทยาลัยฯ 
 

การดำเนินโครงการได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้
ดำเนินการดังนี้ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  งาน 
ปกครองเพ่ือปรึกษาหารือและร่วมแก้ปัญหา  ปรับปรุง
งานปกครองให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

2. คณะกรรมการงานปกครองมีการติดตามและ 
การตรวจสอบ  กลุ่ มนักเรียนที่ที่ มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่การแต่งกายที่เป็น
ระเบียบตามที่วิทยาลัยกำหนด นักเรียนบางส่วนที่พบ
เจอและได้มีการตักเตือนเพ่ือไม่ให้มีการปฏิบัติตนซ้ำ
อีก และเมื่อพบเจออีกครั้งหรือมีการตักเตือนหลาย
ครั้งจะมีการทำทัณฑ์บนเพ่ือตัดคะแนนความประพฤติ
ตามความเหมาะสม ส่วนในเรื่องของการเข้าร่วม
กิจกรรมได้มีการตรวจเมื่อพบเจอนักเรียนที่หลบการ
เข้าร่วมกิจกรรม ในนักศึกษาบางรายต้องเรียกอบรม
เป็นรายบุคคลเพ่ือปรับความเข้าใจในเรื่องของการ
ปฏิบัติตนในวิทยาลัย   

3. มีการเก็บเก็บข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานของ 
งานปกครองในกรณีสอบสวนและทำการลงโทษ
นักศึกษาที่กระทำผิด 

4. มีการนำปัญหาเพ่ือเสนอและพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

32. โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จ
การศึกษา ปี
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่จบ
การศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนในการ 
ศึกษาต่อ และการทำงาน 

จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิ เทศ   โดยเชิญรุ่นพ่ีศิษย์เก่า
จำนวน 2 คน มาบรรยายให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  โดยมีนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนีย บัตร
วิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

ร้อยละ  
80 – 90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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2562 2. นักศึกษาที่จบ
การศึกษา ไม่ต้องเดินทาง
ไปหาข้อมูลในการศึกษา
ต่อและการสมัครงานด้วย
ตนเอง 
เชิงปริมาณ 
ผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

33. โครงการ
เข้าค่าย
ปฐมนิเทศ
นักเรียน
นักศึกษาใหม่ 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียน ปวช.1 
จำนวน 129 คน 
นักศึกษา ปวส. 1 จำนวน 
99 คน พี่เลี้ยง 25 คน 
รวม 253 คน 
2. คณะครู ศิษย์เก่า 
วิทยากร จำนวน 17 คน 
รวมทั้งสิ้น  270  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการ
เสริมสร้างจิตสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองด้าน
การเรียนและกิจกรรมที่
สร้างสรรค์โดยสามารถ
น้อมนำหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 

  คณะกรรมการดำเนินงานมีการเตรียมความพร้อม
ด้วยการประชุมวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการป้องกันโควิท-19  จึงไม่มีการนำ
นักศึกษาใหม่มารวมกันในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2563  
จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมยามเช้าวันละ 10 นาที 
อย่างต่อเนื่อง  และคายกิจกรรม อกท.ทุกวันพฤหัสบดี
วันละ 20 นาที  ในการให้นักเรียน  นักศึกษานั่งสมาธิ  
ฟังธรรม  ออกกำลังกายยามเช้าแทน 

ร้อยละ  
90 – 100  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

34. โครงการ
วันสำคัญ ชาติ 
ศาสนาและ
พระ มหา

เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษา ครูและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม

การดำเนินกิจกรรมตามวันสำคัญของชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีนักเรียน
นักศึกษาจำนวน 492 คน และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จำนวน 43 คนมีส่วนร่วมในวันสำคัญของชาติศาสนา

ร้อยละ  
80 – 90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กษัตริย์ กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษา ครู
และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯได้มีส่วนร่วมใน
วันสำคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2 . นั ก เรี ย น นั กศึ กษ า
ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก
ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

และพระมหากษัตริย์จำนวน 8 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรม
แห่เทียนพรรษา กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ 
อายุราชการ  กิจกรรมนั่งสมาธิฟังธรรม  กิจกรรมชาติ
ศาสนาหน้าเสาธง 

35. โครงการ
งานสวัสดิการ
พยาบาล 

เชิงคุณภาพ 
1. มีเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษา
นั ก เรียน  นั กศึ กษ าได้
เบื้องต้น 
2.  นักศึกษาได้รับการ
ตรวจสุขภาพและมี
ประกันภัยอุบัติเหตุ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาได้รับบริการ
เวชภัณฑ์จำนวนไม่น้อย
กว่า 96 คน 
2. ได้รับการตรวจสุขภาพ
จำนวน 373คน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จากการจัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ให้กองกลาง (พยาบาล) หอพักชาย หอพัก
หญิง ตามส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน การได้รับการตรวจ
สุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และการมาขอใช้บริการ
ของนักเรียนนักศึกษา 

ร้อยละ  
90 – 100  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

36. โครงการ
พัฒนาฝ่าย
พัฒนากิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
ครูและนักศึกษามีความ
พอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของฝ่าย 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักศึกษาได้ รับ
ความพึงพอใจ 80% 

ได้ดำเนินการพัฒนางานต่าง ๆ ในฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ให้รองรับการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านงานเอกสาร การพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ และการจัดทำรูปเล่มรายงานต่าง ๆ 
ของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้  ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ร้อยละ  
70-80 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

37.โครงการ
หอพักนัก 
ศึกษาชาย
(หมู่บ้านอกท.) 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาที่ พั กอาศัย มี
ความพึงพอใจต่อการ  
เชิงปริมาณ 
พัฒนาหอพักทุกหลังให้

ดำเนินการ  โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  แจ้ง
กฎระเบียบและข้อกำหนดการเข้ าอยู่หอพักให้
นักศึกษาทราบ มีการดำเนินกิจกรรมการลงปฏิบัติงาน
ตอนเช้าและตอนเย็น  มีกิจกรรมทำแปลงผัก  ทำ
ความสะอาดหอพัก  ซ่อมแซมประบบประปา  ไฟฟ้า 
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พร้อมอยู่อาศัย 
38. โครงการ
ดูแลรักษา
แปลงรวบรวม
พันธุ์ไผ่และ
การทดลอง
ผลิตถ่าน
คุณภาพสูงจาก
ไม้ไผ่ 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูและนักเรียนเข้าใจ 
การดำเนินงานการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
2.สถานศึกษามีแหล่ง 
เรียนรู้ด้านการผลิตถ่าน
คุณภาพสูงจากไม้ไผ่ 
เชิงปริมาณ 
1.ดูแลรักษาแปลงรวบ 
รวมพันธุ์ไผ่จำนวน 5 ไร่ 
2.สร้างเตาเผาถ่าน 
คุณภาพสูงจำนวน 5 ใบ
และทดลองเผาถ่าน
คุณภาพสูงจากไม้ไผ่ 

ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ จำนวน 5 ไร่
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  และสถานศึกษามี 
แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่ ทำ
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากการผลิตถังเผาถ่าน
คุณภาพสูง ต้นแบบสามารถเผาถ่านจากไม้ชนิดอ่ืนๆได้
เป็นอย่างดี  เป็นการสนองพระราชดำริกิจกรรมที่ 4 
คือกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 

ร้อยละ  
90 – 100  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประกอบด้วย 8 โครงการมีผลการดำเนินงาน ดังนี้    
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินงานสำคัญ 
ผลการ
ประเมิน 

1. โครงการสร้างและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

เชิงคุณภาพ 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
เชิงปริมาณ 
ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ทุกคน 

สืบต่อจากปี 2562ที่เข้าไป
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งการ
ติดตั้ง การใช้งาน และทดสอบ
ระบบ ต่าง ๆ ที่ได้ทำขึ้นมาตาม
บริเวณจุดต่าง ๆ จำนวน 7 
อาคาร   
ปัจจุบันแผนกวิชาพืชศาสตร์  
และงานทะเบียนระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากสัตว์มาทำลายสายไฟ
เบอร์ออฟติคขาด  และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ห้อง ICT  มี
ประสิทธิภาพลดลง 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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2. โครงการศูนย์กำลังคน
อาชีวศึกษา (V-cop) 

เชิงคุณภาพ 
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและการ
เผยแพร่ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาประจำปี
ก า ร ศึ ก ษ า     2562 แ ล ะ  ปี
การศึกษา 2563 

นักศึกษาได้ทำการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัว ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ของวิทยาลัย ฯ 

เชิงคุณภาพ 
พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้ง
โดเมน rbcat.ac.th ให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพ่ิมขึ้น เป็นเว็บไซต์ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงาน 
เชิงปริมาณ 
มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ฯ 
rbcat.ac.th ที่ มีประสิทธิภาพ 1 
เว็บไซต์ 

เว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี มีประสิทธิภาพ 
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
และผลงาน 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. โครงการ สนับสนุน
และอบรมวิชาชีพเกษตร
ในโรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

เชิงคุณภาพ 
 สนั บ สนุ น ให้ ค วาม รู้ เรื่ อ งก าร
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 
เชิงปริมาณ 
 สนับสนุนก้อนเห็ดให้แก่โรงเรียน
ตำรวจตระเวณชายแดนโรงละ 900 
ก้อน 

 น ำ ก้ อ น เชื้ อ เห็ ด น า ง ฟ้ า ไป
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรี ยนตำรวจตระเวณ
ชายแดนบ้านถ้ำหิน  และบ้าน
ตะโกปิ ดทอง  และได้สอนให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติการดูแลรักษา  
การเปิดจุก  การขูดหน้าถุงเห็ด  
การให้น้ำ  การดูแลรักษาและโรค
แมลง  ตลอดจนเก็บดอกเห็ด 

ร้อยละ  
70-80 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

5. โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

เชิงคุณภาพ 
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
เป็นไปตามนโยบายของแผนการ
อาชีวศึกษา 
2. การควบคุม ค่าใช้จ่าย เป็นไป
ตามแผน และทำได้รวดเร็ว 
3. การจัดเก็บข้อมูล เป็นระบบ 
ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน 
เชิงปริมาณ 

1. ทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 17 
เล่ม 
2. ทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 
เล่ม 
3. ทำปฏิทินงานของสถานศึกษา 
4.ควบคุม ค่าใช้จ่าย เป็นไปตาม
แผน และทำได้รวดเร็ว 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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1 . จั ด ท ำแ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
17 เล่ม 
2. จัดทำรายงานการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 
17 เล่ม 
3. แผนกวิชาและงานฝ่ายต่าง ๆ 
จำนวน 12 งาน  มี แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจำปี 2563 

5 . ดู แลรักษาและรับผิ ดชอบ
ทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ 

6. โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์งานแผน 

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร 
ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าให้ เห ม าะส ม
คล่องตัว 
2. บ รรย าก าศภ าย ใน สถาน ที่
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ทำให้
งานมีประสิทธิผลที่ดี 
เชิงปริมาณ 
วัสดุ ส ำนั ก งาน  วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง 
จำนวน 20 รายการ 

ดำเนินงาน  ควบคุมดูแล  จัดหา
วัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ให้มีความสะดวก 
ต่อการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

7. โครงการงานประกัน
คุณภาพภายในประจำปี 

เชิงคุณภาพ 
 รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาภายในเวลาที่กำหนด
และมีระดับคะแนนยอดเยี่ยม 
เชิงปริมาณ 
 มีระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละ 80.00 % 

 มีระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละ 93.44 (ยอดเยี่ยม)  และมี
การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ิมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และทำ
การปรับปรุงข้อมูลในระบบเมื่อ
คณะกรรมการนิเทศน์ของศูนย์
อาชีวศึกษาภาคเข้ามานิเทศน์ 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

8. โครงการงานทะเบียน เชิงคุณภาพ 
เอกสาร/หลักฐาน ทางการทะเบียน
ถูกต้องตามระเบียบ ของสอศ./
กระทรวงศึกษาธิการ 
เชิงปริมาณ  
1 . นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ส ำ เร็ จ
การศึกษา ในระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. ในแต่ละปีการสึกษา ไม่ต่ำ
กว่า 150 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษา

การดำเนิ น โครงการสามารถ
ด ำ เ นิ น ง า น ไ ด้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
โค ร ง ก า ร  โด ย ยึ ด นั ก เรี ย น 
นั กศึ กษ าเป็ นหลั ก   ส ามารถ
ให้บริการนักเรียนนักศึกษา  ครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องได้ป็นอย่างดี 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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อยู่ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุก
ชั้นปี ประมาณ 500 คน/ปี 

   

  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ประกอบด้วย 2 โครงการมีผลการดำเนินงาน ดังนี้    
ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินงานสำคัญ 
ผลการ
ประเมิน 

1. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และสถาน
ประกอบการ
ภายในประเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1. มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ต่างประเทศให้ความร่วมมือ 
2. มี ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย าก รจ า ก
ห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ  แ ล ะ เอก ช น
ต่างประเทศ 
เชิงปริมาณ 
1. ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน 1 ราย 
2. ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน 
และสถานประกอบการต่างประเทศ 
จำนวน 1 ราย 

ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนประจำปี และไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

 - 

2. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และสถาน
ประกอบการต่างประเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1. มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ต่างประเทศให้ความร่วมมือ 
2. มี ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย าก รจ า ก
ห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ  แ ล ะ เอก ช น
ต่างประเทศ 
เชิงปริมาณ 
1. ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน 1 ราย 
2. ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน 
และสถานประกอบการต่างประเทศ 
จำนวน 1 ราย 

ไม่ได้รายงานการดำเนินการตาม
แผนประจำปี และไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 - 

 

  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ประกอบด้วย 25 โครงการมีผลการดำเนินงาน ดังนี้    
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ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 

โครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินงานสำคัญ 
ผลการ
ประเมิน 

1. โครงการสนับสนุนงาน
ฟาร์ม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ เรี ยนมี ค วามรู้  ทั กษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในสาขาของตนเองเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีสถานที่
ฝึกทักษะ 592 คน/ปี 
2. เกษตรกรและประชาชนได้
ศึกษาดูงาน 1,200 คน/ปี 

เนื่องจากงบประมาณ ที่จัดสรรแต่ละ
ฟาร์มที่ได้รับเพียงพอ ไม่จำเป็นต้อง
สนับสนุนเพ่ิมเติมและบางฟาร์ม
ต้ อ งก ารล ด ข น าด ฟ า ร์ ม ล ง ให้
เหมาะสมกับแรงงานที่มีอยู่จำกัด 

ต่ำกว่า  
ร้อยละ 50 
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. โครงการงานฟาร์มพืช
ไร่ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะ
และประสบการณ์ด้านพืชไร ่
2 . นั กศึ กษ ามี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพด้านพืชไร่ 
3. สามารถผลิตผลผลิตพืชไร่ ที่มี
คุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 
คน 
2. ผลิตต้นพันธุ์ไผ่ จำนวน 100 
ต้น 
3. ผลิตดินขุยไผ่ 200 กระสอบ 

 1.ฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาในวิชาที่
เกี่ยวข้อง 50 คน 
 2.ผลิตหน่ อไม้สดและด้ ามจอบ  
ด้ามคราดจากไม้ไผ่จำหน่าย 
 3. จำหน่ายไม้ไผ่ทั้งลำหน่อไม้สด
รวมเป็นเงิน13,240  บาท 

ร้อยละ 
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. โครงการงานฟาร์มไม้
ดอกไม้ประดับ 

เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุและพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพ
จำนวนเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ
ของนักเรียนนักศึกษา 
เชิงปริมาณ 
1. มีพันธุ์ไม้ประดับ 50 ชนิด 
2. มีจำนวนพันธุ์ ไม้  2,000 – 
3,000 กระถาง 

ดู แล รั กษ า พั น ธุ์ ไม้ ต่ า งๆ โดย ใช้
แรงงานจากนักเรียนที่มาเรียนใน
สาขาวิชา  เนื่องจากไม่มีแรงงานจาก
ลูกจ้ างประจำฟาร์ม   ทำให้ เกิด
ปัญหาในการดูแลรักษา  ต้นไม้ไม่มี
ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย 

 ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 
ไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. โครงการงานฟาร์ม เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติเกี่ยวกับ ร้อยละ  
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พืชผัก 1. นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่
สนใจ มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับการผลิตพืชผัก 
เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การผลิตพืชผัก 140 คน 
2. ผู้สนใจได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ด้านพืชผัก 30 คน 

การปลูกผัก  ตั้งแต่เตรียมดิน  ปลูก
ผัก  เก็บเก่ียวและจำหน่าย   
2.นักศึกษา สมาชิกชมรมดำเนินการ
ปลูกผักจำนวน 14 คน 
3. ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์การ
ผลิตพืชผัก ให้แก่นักเรียน ปวช. 1 
และปวช. 2 จำนวน 151 คน 
4. ส่งรายได้ให้กับวิทยาลัย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 800 บาท  
 

70-80  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

5. โครงการงานฟาร์มเห็ด เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีทักษะการผลิตเห็ด 
2.  อัตราการปนเปื้อนของของ
เชื้อลดลง 
เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีทักษะการผลิตเห็ด
อย่างน้อย 140 คน 
2. ได้กำไรจากการทำฟาร์มเห็ด 
30,000 บาท 
  

1.ดำเนินงานตามแผน 
2. มีรายได้จากฟาร์มเห็ด 59,340 
บาท 
3. มีนักศึกษาเข้าฝึกทักษะจำนวน 
32 คน 

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

6. โครงการงานฟาร์มไม้
ผล 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ด้านไม้
ผลกันทุกคน 
2. ได้ ผ ล ผ ลิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ภ าพ
ปราศจากสารพิษเพ่ือจำหน่าย
แก่ผู้บริโภค 
เชิงปริมาณ 
1. มีนักเรียน นักศึกษาทั้ง ปวช. 
และ ปวส. เข้ามาฝึกปฏิบัติ 200 
คนต่อปี 
2. มี รายได้จากการจำหน่ าย
ผลผลิต 35,000 บาท 

1. มีแปลงปลูกไม้ผลที่มีระบบปฏิบัติ
ดูแลพร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษา
และส่งรายได้ให้กับวิทยาลัย ฯ 
2 . นั กศึ กษ าได้ เข้ าม าฝึ กฝนห า
ประสบการณ์ด้านการปลูกปฏิบัติ
ดูแลการขยายพันธุ์  วิธีการบังคับ
ให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลตลอดจน
การเก็บเกี่ยวและจัดจำหน่ายผลผลิต 
3. มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
จากสารพิ ษจำหน่ าย ให้ แ ก่  ค รู  
พนั ก งาน  นั กศึ กษาและผู้ สน ใจ
ภายนอก 
4. งานฟาร์มไม้ผลได้ปลูกไม้ผลชนิด
ต่าง ๆ เช่น ลำไย มะม่วง น้อยหน่า 
ประมาณ 20 ไร่ 
5. ฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษา ของ

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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วิทยาลัย ฯ จำนวน 150 คน ในภาค
เรียนที่ 1/2563 
6. สร้างรายได้จากการขายผลผลิต
จำนวน 35,875 บาท ให้แก่วิทยาลัย 
ฯ 

7. โครงการงานฟาร์มโค
เนื้อ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเกิดความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยง
โคเนื้อ เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
2. มีการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการผลิตของฟาร์มโค
เนื้อ 
เชิงปริมาณ 
1. เลี้ยงแม่เนื้อ จำนวน 22 ตัว 
ผลิตลูกโคเนื้อ ได้จำนวน 21 ตัว 
2. มีนักเรียน นักศึกษา ฝึก
ปฏิบัติระดับ ปวช. จำนวน 103 
คน ระดับ ปวส. จำนวน 27 คน 
 
 

ฟ าร์ ม โค เนื้ อ ใช้ เป็ น ส ถ าน ที่ ฝึ ก
ป ระส บ ก ารณ์ ให้ แ ก่  นั ก ศึ กษ า
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ทั้งในส่วนของรายวิชาและ
ส่วนของนักศึกษาที่มีความสนใจ 
โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมแข่งล้มโค เป็นต้นโค
เนื้อในฟาร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตของฟาร์มโคเนื้อ 
.   มีการจำหน่ายโคเนื้อทั้งหมด 3 
ครั้ง เพศผู้ 8   โดยจำหน่ายให้แก่
เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 3 ครั้ง 
และจำหน่ายให้บริษัทสยามบีฟ 
จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม เพศผู้ 3 ตัว 
เป็นเงิน 68,000 บาท 
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม เพศผู้ 1  ตัว 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม เพศผู้ 4 ตัว  
เป็นเงิน 76,680 บาท 
 รวม 8 ตัว เป็นเงิน 154,680 บาท 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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8. โครงการงานฟาร์มโค
นม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต 
2. มีการเลี้ยงโคนมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการผลิตของฟาร์มโค
นม 
เชิงปริมาณ  
1. เลี้ยงแม่โคนม จำนวน 3 ตัว 
มีแม่โคท้องแก่ใกล้คลอด จำนวน 
3 ตัว 
2 . มี นั ก เรียน  นั กศึ กษ า ฝึ ก
ปฏิบัติระดับ ปวช. จำนวน 103 
คน ปวส. จำนวน 27 คน 

1. สามารถผสมเทียม จนโคท้องแก่
ใกล้คลอด มีลูกเพศผู้จำนวน 2 ตัว
เพศเมีย 2 ตัว โคท้องแก่ใกล้คลอด 1 
ตัว 
2. ในช่วงระยะแรกของการให้นม  
แม่โครีดนมมี 2 ตัวจึงทำให้น้ำนมยัง
มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะไปส่ง
ยังสหกรณ์เขาขลุงจึงแก้ไขโดยนำ
น้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
นมพาส เจอไรซ์ส่ งให้ โรงอาหาร
ปฏิรูป 
3. ฟาร์มโคนมใช้ เป็นสถานที่ ฝึ ก
ป ระส บ ก ารณ์ ให้ แ ก่  นั ก ศึ กษ า
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรีทั้งในส่วนของรายวิชาและ
ส่วนของนักศึกษาที่มีความสนใจ 
4 . โค น ม ใน ฟ าร์ ม อ ยู่ ใน เก ณ ฑ์
มาตรฐานการผลิตของฟาร์มโคนม 

ร้อยละ  
70-80 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

9. โครงการงานฟาร์มไก่ไข่ เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาผ่านการประเมินใน
รายวิชาทางด้านสัตว์ปีกไม่น้อย
กว่า 50 คน 
2. อัตราการเลี้ยงรอดไม่ต่ำกว่า 
85% 
เชิงปริมาณ  
1. นั ก ศึ ก ษ า ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 
จำนวน 50 คน/ปี 
2. เลี้ยงไก่ไข่อายุ 18 สัปดาห์  
จำนวน 300 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้
ประมาณ 80,000 ฟอง 

1. เลี้ยงไก่รุ่นเก่า 250 ตัว(1 ตค.62-
3 เม.ย 63) 
 2. เริ่มเลี้ยงไก่รุ่นใหม่ 325 ตัวที่อายุ 
18 สัปดาห์ (7 มิ.ย. 63-30 กย.63) 
คงเหลือ 315 ตัว ) อัตราการเลี้ยง
รอด 96.92 % 
2. ได้ไข่ท้ังสิ้น 46,724 ฟอง   
3. ใช้อาหารไปทั้งสิ้น 6,804 กก. 
เฉลี่ย   
4. รายจ่ายทั้งสิ้น 176,550 บาท 
5. รายรับทั้งสิ้น 103,629 บาท 
6. ไก่คงเหลือ 315 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
58,275 บาท 
7. อาหารคงเหลือ 30 ถุงคิดเป็น
มูลค่า12,450  บาท   
8. นักศึกษา ปวช .3 ผ่านการฝึก
จำนวน 30 คน และ ปวช. 1 ได้ผ่าน
การฝึกจำนวน 117 คน 

ร้อยละ  
80 – 90  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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10. โครงการงานฟาร์ม
ทฤษฎีใหม่ 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการ
ดำเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนนักศึกษาจำนวน 50 
คน  เข้าร่วมโครงการ 
2. มีรายได้ 2,500  บาท 

ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผน
ที่กำหนดไว้  โดยบูรณาการควบคู่กับ
งานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยได้ทำนาจำนวน 4 ไร่  ปลูกผัก
ต่างๆในบ่อซีเมนต์จำนวน  40 บ่อ 
เลี้ยงปลาในบ่อ 500 ตัว 

1. มีการประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน  เพ่ือปรึกษาหารือและ
ร่วมแก้ไข ปรับปรุงงาน 

2. มีการตรวจรับในการจัดซื้อ
จัด 

จ้าง เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
ฯ 

3. เก็ บ แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
กิจกรรม 

ในการดำเนินงาน เช่น  ทำนา ปลูก
ผัก 

ร้อยละ  
80 – 90  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11. โครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  ครู  และ 

บุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชนปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนำไปใช้ในชีวิต ประจำ 
วันได ้

2. กระบวนการพัฒนา 
เครือข่ายโครงการชีววิถี 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน  ครู  และ 
บุคลากรทางการศึ กษาและ
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 20 ตน 

2. โรงเรียนและชุมชนนำ 
กระบวนการชีววิถีไปใช้อย่าง
น้อย 30 ครัวเรือน 

3. มีงานวิจัย  นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 ชิ้น 

ปฏิบัติภารกิจ 4 กิจกรรม คือ ทำนา
จำนวน 4 ไร่  การปลูกผักต่างๆใน
บ่อซี เมนต์จำนวน  40 บ่อ  การ
ประมงเลี้ยงปลาในบ่อขนาด 2*4 
เมตร 500 ตัว การปศุสัตว์เลี้ยงสุกร
ขุนและหมูป่า และการดำเนินการทำ
น้ำหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในกิจกรรม
และเผยแพร่ให้กับชุมชน ต.เขาชะงุ้ม  
อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน  เพ่ือปรึกษาหารือและ
ร่วมแก้ไข ปรับปรุงงาน 

2. มีการตรวจรับในการจัดซื้อ
จัด 

จ้าง เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
ฯ 

3. เก็ บ แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
กิจกรรม 

ในการดำเนินงาน เช่น  ทำนา ปลูก

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ผัก 
12.โครงการฟาร์มประมง  เชิงคุณภาพ 

พัฒนาฟาร์มไปสู่รูปแบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา 
เชิงปริมาณ 
เกิดผลผลิตการเลี้ยงปลาต่างๆ 
คิดเป็นมูลค่า 40,000  บาท 

การดำเนิ น งานไม่ ได้ปฏิบั ติ ตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ในแผนเนื่องจาก
ไ ม่ มี ค น ง า น ป ร ะ จ ำ   มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการมาติดตั้ง
ระบบบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใน
โ ร ง เรื อ น จ ำ น ว น  1  ร า ย ก า ร 
เนื่องจากได้รับงบประมาณให้จัดซื้อ
ครุภัณฑ์แผนกวิชาจำนวน 1 ชุด 

ร้อยละ  
60 – 70  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

13. โครงการงานฟาร์ม
สุกร 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเกิดความรู้และทักษะต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็น
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต 
2. ลูกสุกรหย่านมไม่น้อยกว่า 10 
ตัวต่อครอก 
3. สุกรที่ เลี้ยงมีอัตราการตาย
น้อยกว่า 5 % 
เชิงปริมาณ 
1. ผลิตลูกสุกรอย่างน้อย 2 รุ่น
ต่อปี 
2. นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ
ในระดับ  ปวช .   และระดับ 
ปวส. 200 คน 

1. อัตราการเปลี่ยนเนื้อ (FCR) 
2. อัตราการ เจริญ เติบ โตต่ อวัน 
(ADG) 
3. มีสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 4 แม่ 
4 . มี ลู ก สุ ก รส าว  อ ายุ  5  เดื อน 
จำนวน 4 ตัว  มูลค่าตัวละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 
5.จำหน่ายสุกร เป็นเงิน 58,800 
บาท 

ร้อยละ 
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

14. โครงการงานฟาร์ม
สุขาภิบาล 

เชิงคุณภาพ 
จัดซื้ อ เวชภัณ ฑ์ เพ่ื อส่ ง เสริม
สุขภาพปศุสัตว์ ในฟาร์มของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 
เชิงปริมาณ 
จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 1 ชุด 

 ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน  - 

15. โครงการส่งเสริม
ผลผลิตการค้าและ

เชิงคุณภาพ 
มีผลผลิตการค้าที่ได้มาตรฐาน 1 

ไม่ได้ดำเนินการ  - 
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ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 
เชิงปริมาณ 
ส่งเสริมการผลิตเพ่ีอการค้าและ
ประกอบธุรกิจ จำนวน 1 ธุรกิจ 

16. โครงการสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้
ได้มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 
มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มี
คุ ณ ภ า พ  มี ม า ต ร ฐ าน ต า ม
สาขาวิชา และรายวิชา 
เชิงปริมาณ 
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
เกษตรอย่างน้อย 1 ห้อง 

 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน
รู้ของแผนกวิชา จำนวน 1 ห้อง เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขางานช่างกลเกษตร 
และสาขางานเครื่อง จักรกลเกษตร
โดยการจัดซื้อวัสดุในการจัดตกแต่ง
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ  
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

17. โครงการบริหารงาน
ทั่วไป จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

 
เชิงคุณภาพ 
ครู และบุคลากร ได้เกิดความ
รวดเร็วและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรนำวัสดุอุปกรณ์
ไปใช้จริง 80 เปอร์เซ็นต์ 

 
บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ สรุป
ย อ ด วั ส ดุ ค ง เห ลื อ  ป ร ะ เมิ น
ความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ 80 เปอร์ เซ็นต์  ครูทำงานได้
สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว
มากขึ้น และได้นำวัสดุสำนักงานไป
ใช้จริง 

 
ร้อยละ  
80 – 90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

18. โครงการพัฒนางาน
พัสดุ 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถดำเนินการจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณได้ทันตามที่
กำหนด 
2. สามารถดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 
ค รุภั ณ ฑ์  ต ามที่ วิ ท ย าลั ย  ฯ 
กำหนด ในแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี  ตามกระบวนการที่
กำหนดในระเบียบ 
เชิงปริมาณ  
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 19 รายการ ถูกต้องตาม
แผน ฯ 

งานพัสดุตรวจสอบวัสดุสำนักงานที่
ขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้ และทำ
เรื่ อ งข อจั ด ซื้ อ  จ ำน วน  2  ค รั้ ง 
ประกอบด้วยวัสดุสำนักงาน จำนวน 
19 รายการจำนวนเงิน 4,580 บาท 
เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 
90 – 100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

19. โครงการจัดหาน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

เชิงคุณภาพ 
วิทยาลั ย  ฯ  สามารถดำเนิ น
ภารกิจในทุ ก ๆ ด้ าน ได้ครบ

ทางงานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 
80 – 90 
บรรลุ
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ตามที่ กำหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี   
เชิงปริมาณ 
วิทยาลัย ฯ มีน้ำมันเชื้อเพลิง
เพี ย งพ อต่ อก ารป ฏิ บั ติ ง าน 
ภายใต้นโยบายการประหยัด
พลังงาน 

เป็นประจำทุก ๆ เดือน โดยมียอด
การจัดซื้อทั้งสิ้น 257,825.10 บาท 

วัตถุประสงค์ 

20. โครงการจัดซ่อมแซม
ยานพาหนะ 
  

เชิงคุณภาพ 
ยานพาหนะสามารถใช้งานได้ดี 
และปลอดภัย 
เชิงปริมาณ 
ซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 5 คัน 

จัดซื้อวัสดุในการบำรุงรักษาสภาพ
รถยนต์ของวิทยาลัย ฯ ให้มีสภาพใช้
งานได้ตามปกติ  งบประมาณที่ใช้
ทั้งสิ้น 80,002  บาท 

ร้อยละ  
80 – 90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

21. โครงการจัดซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
 

เชิงคุณภาพ 
เค รื่ อ ง มื อ อุปกรณ์ ป ระเภ ท
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯมีความ
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตลอดเวลา 
เชิงปริมาณ 
เค รื่ อ ง มื อ อุปกรณ์ ป ระเภ ท
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯมีความ
พร้อมในการใช้งาน 

มีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์จากโครงการค่อนข้างน้อย  
เนื่ องจากส่ วน ใหญ่ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โค รงก ารที่ ดู แ ล ค รุ ภั ณ ฑ์ แต่ ล ะ
รายการขออนุมัติซ่อมเอง 

ร้อยละ  
50 – 60 
ไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์ 

22. โครงการงานการเงิน เชิงคุณภาพ 
1. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้ เป็ นระเบี ยบตาม
รูปแบบของสำนักงานทั่วไป  
2. รายงานการเงินเป็นประจำ
ทุ ก เดื อ น ทั น เ ว ล า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 
  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
งาน ใน งบ ป ระ ม าณ ไม่ เกิ น 
10,000บาทตามที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 

-ดำเนิ นการปรับปรุ งระบบก าร
จัดเก็บเอกสารด้านการเงินได้อย่าง
เป็นระเบียบ 
-การดำเนินโครงการสำเร็จเสร็จสิ้น
แล้ว สามารถตรวจสอบได้จากชุด
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมชุดเคลียร์เงินยืม 

ร้อยละ  
80-90 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

23. โครงการงานบัญชี เชิงคุณภาพ 
1. บั นทึ กข้อมูลทางบัญ ชี ใน
ระบบ GFMIS ได้ตามเวลาที่

การดำเนินโครงการ เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายมที่
กำหนดไว้  แต่ จะมี รายละเอียด

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
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กำหนด 
2. จัดส่งรายงานประจำเดือนได้
ทันตามเวลาที่กำหนด (ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 
3 . สรุป รายงานประจำปี ส่ ง
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทันเวลาที่
กำหนด 
เชิงปริมาณ 
1. จัดส่งรายงานประจำเดือน ๆ 
ละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้ง 
2. จัดส่งรายงานประจำปี ปีละ 
1 ครั้ง 
3. จัดส่งรายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี 1 ครั้ง (สิ้น
ปีงบประมาณ ภายใน 31 ต.ค. 
63) 

ปลีกย่อยบางบัญชีที่ยังไม่ถูกต้องบ้าง 
แต่ได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องเมื่อพบข้อผิดพลาด 

วัตถุประสงค์ 

24. โครงการงานแทรค
เตอร์และเครื่องทุ่นแรง
ฟาร์ม 

เชิงคุณภาพ 
1.จัดซ่อมและบำรุงรักษาแทรค
เตอร์และเครื่องทุ่นแรงให้พร้อม
ใช้งาน 
เชิงปริมาณ 

1. จัดซ่อมและบำรุงรักษา 
แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรง
จำนวน 8 คัน 

2. บำรุงรักษาเครื่องจักร 
 กล อย่างน้อย 5 เครื่อง 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือดำเนินการซ่อมบำรุง
แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงให้
พร้อมใช้งาน และสนับสนุนงานการ
เรียนการสอน  และกิจกรรมต่างๆ  
ต ล อ ด จ น งาน ฟ าร์ ม ต่ า งๆ ข อ ง
วิทยาลัยฯ 
 

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

25.โครงการงานอาคาร
สถานที่ 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ื อ ให้ มี ก ารบ ริห ารจั ดก าร  
ปรับปรุงดูแลอาคารเรียน  และ
สถานที่ภายในวิทยาลัยฯได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 
งบประมาณในการปรับปรุง
ซ่อมแซมจำนวน 350,000บาท 
ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ในการดำเนินงานโครงการอาคาร
สถานที่ ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่
กำหนด  และใช้งบประมาณในการ
ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม จ ำ น ว น 
350,000 บาท ดังนี้ 

1. ซ่อมแซมโรงเก็บฟางที่
ได้รับ 

ผลกระทบจากวาตภัย 
2. ซ่อมแซมพร้อมทาสีหอพัก 

หญิง 

ร้อยละ 
90-100 
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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3. ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
ต่างๆที่ชำรุดในวิทยาลัยฯ 

4. ซ่อมแซมผนังห้องเรียน 
อาคารเรียน1 

5. ซ่อมแซมหอพักชาย 
แต่โครงการเร่งด่วนบางโครงการไม่
สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้
แล้วเสร็จเนื่องจากมีงบประมาณ
จำกัด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการประเมิน   
  การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยเป็นการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มีประเด็นเนื้อหาที่มุ่งศึกษา ประกอบด้วย 1) ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี      
ในภาพรวมและจำแนกตามยุทธศาสตร์ และ 2) ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เก็บจากงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานโครงการแต่ละฝ่าย 
จำนวน 4 ฝ่าย ระยะเวลาที่ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน ประกอบด้วย 1) แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ 2) แบบประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 
  วิธีการประเมิน โดยวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ       
1) วิเคราะห์  ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยใช้
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ  โดยแนวทางการประเมิน
ความสำเร็จพิจารณาจากผล การดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ในภาพรวมและจำแนก รายยุทธศาสตร์ เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ การบรรลุผลตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมในหัวข้อที่ครอบคลุมการดำเนินงานมากขึ้น 
  2. ควรมีการวัดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นรายไตรมาสเพ่ือการปรับ
แผนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 









































 

 
ภาคผนวก 

 
ข้อมูลบุคลากร  อัตรากำลัง ปี 2563 
จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 
ใบสรุปการใช้จ่ายเงินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563จำแนกตามผลผลิต 
สรุปผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 
สรุปรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
คำส่ัง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ 2563 

  

 

 



 


