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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค 
 

ภารกิจ 
  จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ  
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง เสมอภำค 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ 
7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้เป็นเลิศ 

 

เป้าหมายบริการ 
 เป้ำหมำยบริกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  1. จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 
  2. ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
  3. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร 
  4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ 
  5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน  รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบควำม

ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร 
  6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำท้ังภำครัฐและเอกชน 
  7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ 
  8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำมอบหมำย 
  9. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ A ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 

 มาตรการ A1 ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ  

A11 โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

A12 โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 

A13 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

A14 โครงกำรขยำยอำชีวะอ ำเภอ 

A15 โครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 มาตรการ A2 สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

A21 โครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 

A22 โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 

A23 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพ่ือเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำ

ชำติ 

A24 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed / แก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำท / ทวิภำคีกลุ่ม

พิเศษ) 

A25 โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ 

A26 โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง 

A27 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

A28 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 มาตรการ A3 ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ 

A31 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้มีสมรรถนะ 

A32 โครงกำรอำชีวะพัฒนำ 

A33 เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี 

A34 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม 

A35 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำรและอำชีพเฉพำะทำง 

A36 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ 

A37 พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
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ยุทธศาสตร์ B เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ 

 มาตรการ B1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

B11 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 

B12 โครงกำรทุนช่ำงเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 

 มาตรการ B2 ส่งเสริมเส้นทำงสำยอำชีพ 

B21 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

B22 โครงกำรจัดศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพประชำชน 

B23 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

B24 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นพัฒนำอำชีพ

ประชำชน 

B25 กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิภำคี) 

B26 เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล 

B27 เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน นักศึกษำท่ียำกจน 

B28 เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท 

B29 โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

B30 เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 

B31 เงินอุดหนุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

 

ยุทธศาสตร์ C ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

 มาตรการ C1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ 

C11 โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคผลิตและบริกำรในสำขำท่ีเป็นควำม

ต้องกำรของประเทศ 

C12 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี 

 มาตรการ C2 สร้ำงเครือข่ำยในต่ำงประเทศ 

C21 โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

C22 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

C23 โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย 

C24 เงินอุดหนุนบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ 

C25 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ 

C26 โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล 
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ยุทธศาสตร์ D เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร 

 มาตรการ D1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

D11 เงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ 

D12 โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 

D13 โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 

D14 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

D15 โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

D16 โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

D17 โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำ 
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นโยบายการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 
วิสัยทัศน์  

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
2. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนอย่ำงเสมอภำค  
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
3. ระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
5. ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  
6. พัฒนำระบบกำรผลิต กำรสรรหำ และกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
7. ระบบกำรบริหำรจัดกำร  
8. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  
9. พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
10. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

 

เป้าประสงค์  
1. ก ำลังคนมีคุณภำพและมำตรฐำน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศ  
2. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ มีสมรรถนะตรงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตำมกรอบคุณวุฒิ

วิชำชีพ  
3. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงำนท ำ  
5. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำน  
6. ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรพัฒนำทักษะ และพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยสำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ 

สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  
7. นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประวัติศำสตร์ไทย มีค่ำนิยมที่ถูกต้อง ตำมค่ำนิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประกำร และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจำกยำเสพติด  
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8. สถำนศกึษำได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบำย กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน  

9. สถำนศึกษำมีกำรเบิกจ่ำย งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
10. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน  
11. ระบบและกลไกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ  
12. สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ  
13. หน่วยงำนมีระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และทันสมัย  
14. ระบบ ICT มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก อย่ำงครอบคลุม    มี

คุณภำพ รวดเร็วและท่ัวถึง  
15. น ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และกว้ำงขวำง  
16. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท ำแผนกำรผลิต กำรสรรหำ และกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
17. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงวิชำชีพทั้งระบบตำมศักยภำพ เพ่ือยกระดับกำร

ประกอบวิชำชีพตำมระดับคุณภำพของมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ  
18. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพและจรรยำบรรณของวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำร ของ

สถำนศึกษำและท้องถิ่น  
19. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล  
20. มีกลไกกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำส่วนกลำงและในพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
21. มีนโยบำย แผน มำตรฐำนและกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่หน่วยงำนปฏิบัติ สำมำรถน ำไป

บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
22. นักเรียน นักศึกษำทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมสิทธิที่ก ำหนดไว้  
23. ประชำกรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกำสในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม  
24. ประชำกรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค  
25. ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิต  
26. ครูมีควำมปลอดภัย มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
27. กำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุนกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  
28. มีหน่วยงำนรับผิดชอบขับเคลื่อนกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
29. ได้งำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสำธำรณะและเชิงพำณิชย์  
30. งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรตอบสนองต่อโจทย์ปัญหำหรือควำมต้องกำรของชุมขน ท้องถิ่น และประเทศ  
31. มีนวัตกรรม องค์ควำมรู้ และฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร บริกำรจัดกำร

เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
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นโยบายที่ส าคัญของการอาชีวศึกษา 
 กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำในโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

     1. โครงกำรสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ (Competitive Workforce) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อำชีวศึกษำโดยตรง ในขณะนี้มีภำรกิจเร่งด่วน (Quick Win) 4 เรื่อง คือ 

- Re-branding เพ่ือจูงใจให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียน
อำชีวศึกษำและสนใจเรียนอำชีวศึกษำมำกข้ึน 

- Excellence Model School ก ำหนดควำมหมำยและขอบเขตของสถำนศึกษำต้นแบบที่ ดี         
ด้ำนอำชีวศึกษำ 

- Database (Demand and Supply) จัดท ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคนของภำคอุตสำหกรรม 
และปริมำณกำรผลิตก ำลังคนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) เพ่ือประโยชน์ใน
กำรวำงแผนผลิตก ำลังคนล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรก ำลังคนภำคอุตสำหกรรม  

- Standard and Certification Center จัดท ำและหำทำงเลือกที่ เหมำะสมร่วมกันในกำรสร้ำง
มำตรฐำนวิชำชีพอำชีวศึกษำให้เป็นที่ยอมรับ และน ำไปใช้อย่ำงทั่วถึงทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน 
พร้อมทั้งส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพอำชีวศึกษำให้เป็นบรรทัดฐำนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถของแรงงำน 

2. ทวิภำคี (Dual System) สอศ.ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน         
ระบบทวิภำคีกับสำธำรณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีประสบควำมส ำเร็จด้ำนอำชีวศึกษำทวิภำคีอย่ำงมำกท ำให้ทรำบว่ำ
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำของไทยได้เดินมำถูกทำงแล้ว จำกนี้ไปจะเดินหน้ำอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำใน
ระบบทวิภำค ี

3. ทวิศึกษำ (Dual Education) หรือโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย         
เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำแก่ประชำชนวัยเรียนและวัยท ำงำน  และเพ่ือขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปสู่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในกำรเข้ำสู่หลักสูตรอำชีวศึกษำ โดยขอให้ สอศ. เข้ำไปประชำสัมพันธ์กำรศึกษำต่อ
ด้ำนอำชีวศึกษำในโรงเรียน และให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำในโรงเรียนให้มี
คุณภำพ 

4. ทวิวุฒิ (Dual Degree) คือ กำรจับคู่สถำบันอำชีวศึกษำไทยกับสถำบันอำชีวศึกษำต่ำงประเทศ โดยจัดท ำวุฒิ
กำรศึกษำร่วมกัน ดังเช่นก่อนหน้ำนี้ที่  สอศ. ได้จัดท ำทวิวุฒิกับสำธำรณรัฐเกำหลี  ในสำขำที่สำธำรณรัฐเกำหลี                
มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ อำทิ กำรท่องเที่ยว เทคโนโลยีควำมงำม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อนักศึกษำส ำเร็จ
หลักสูตรจะได้รับวุฒิกำรศึกษำ 2 ใบ จำกทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่ำ ทวิวุฒิ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และปรัชญา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน ำควำมรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
โดยกำรประยุกต์ศำสตร์พระรำชำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย ยุค 4.0 
 

พันธกิจ 
1.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนอำชีวศึกษำ 
2.  ส่งเสริม พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และฝึกอบรมวิชำชีพเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสู่ระดับ

สำกล โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
4.  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปลูกจิตอำสำด้วยกำรบริกำรสังคม 
5.  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำนวัตกรรม 
6.  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพ  มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน  ศักยภำพของพ้ืนที่และระดับสำกล 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สำมำรถพัฒนำประเทศให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  
4. เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพอย่ำงทั่วถึง   
5. เพ่ือเผยแพร่และน ำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย  สร้ำงนวัตกรรม มำใช้ในกำรบริหำรงำน  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในสถำนศึกษำ และให้บริกำรชุมชน 
  

ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน

ประกอบกำร 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ

บริบทและควำมเปลี่ยนแปลง 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมร่วมมือ จิตอำสำ จรรยำบรรณวิชำชีพ ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนก ำลังคน

อำชีวศึกษำ 
4. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้ พัฒนำสู่อำชีวศึกษำเป็นเลิศ 
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ปรัชญา   
“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม น าชุมชน” 

 

 คุณธรรมดี :  มีคุณธรรม 8 ประกำร ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์               
มีวินัย สะอำด สุภำพ สำมัคคี มีน้ ำใจ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจจนบรรลุจุดมุ่งหมำย 

 ทักษะเด่น :  มีควำมช ำนำญในสำขำวิชำชีพ เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 เน้นนวัตกรรม :  สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสำขำวิชำชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นที่ยอมรับ           
ทั้งในระดับประเทศ ระดับอำเซียน และระดับสำกล 

 น ำชุมชน :  เข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนทั้ งในด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรชุมชน  เพ่ือปลูกฝัง                  
ให้เยำวชนรักและภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน 

 
อัตลักษณ์ 

“ทักษะดี มีน้ ำใจ ใฝ่เรียนรู้” 
 

เอกลกัษณ์  
“เน้นควำมประณีต มีจิตบริกำร” 
 

วัฒนธรรมองค์กร , ค่านิยมองค์กร 
ดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้ออำทร Caring Sharing and Helping 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

       ผู้อ านวยการสถานศึกษา      

       นำยประทีป  บนิชัย      

                

   
คณะกรรมการวิทยาลยั 

    
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

        

                

                

  รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ   รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ   รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

  นำงสำวเครือวัลย์  ปินตำวงศ์   นำยเกียรติศักด์ิ  สมบูรณ์   นำยคณิน  พอจิต   นำยโอภำส  ปัญญำพฤกษ์ 

            

  งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

  นำงกชกร  เจริญกิจ   นำงลัดดำวัลย์  ไชยะรินทร์   นำงสำวพรรณลักษณ์  มหำวัน    

            

  งานบุคลากร   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครูท่ีปรึกษา   แผนกวิชาชีพ 

  นำงนงนุช  ไพกุมภัณฑ์   ว่ำที่ รต. เรวัธ  จิตจง   นำงเพียงแพน  อุปทอง   ตามสาขาที่เปิดสอน 

            

  งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

  นำงสำวกัลยำณี  ชมเชย   นำงวิภวำนี  สุคันธวณิช   นำงสำวรัชต์ธร พรหมศิลป์   นำยนิพนธ์  ร่องพืช 

            

  งานการบัญชี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ   งานแนะแนวอาชีพฯ   งานวัดผลและประเมินผล 

  นำงสมำพร  คิดศรี   นำงสำวแสงเดือน  วังสุวรรณรักษ์   นำงพัชรีพรรณ  บุญประสิทธิ์   นำยด ำรงค์  สุพล 

            

  งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพฯ     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   งานวิทยบริการและห้องสมุด 

  นำงศิริลักษณ์  เล็กอิ่ม   นำงสำวเกสร  จงปัญญำวัฒน์   นำงสำวปภำดำ  เหมืองศรี   นำงชลวรรณ์  เรือนค ำ 

            

  งานอาคารสถานท่ี   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ   งานโครงการพิเศษฯ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  นำยคฑำวุธ  สุขแก้ว   นำงปำริชำติ  แสงหล้ำ   นำงสำวสำยชล  มงคล   นำงสำวพัชรดำ  พงศ์พัฒนำวุฒิ 

            

  งานทะเบียน         งานสื่อการเรียนการสอน 

  นำงตลับเพชร  ใจเด็จ         นำยพรชัย  สว่ำงทิศ 

            

  งานประชาสัมพันธ์          

  นำยสิริพร  ประจญมำร          

            
            
  ( ที่มำ  :  งำนวำงแผนและงบประมำณ    ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ )       
            

 
 
 

 
 



11 

 
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25256600    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

อัตราก าลังของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 อัตราก าลัง ปี 2560       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่                                        มีบุคลากรทั้งสิ้น  127 คน 
 

ก. ข้าราชการ      68 คน 
1. ผู้บริหำร  5 คน 
2. ข้ำรำชกำรครู 61 คน 
3. ข้ำรำชกำรพลเรือน 2 คน 

ข. ลูกจ้างประจ า     3 คน 
1. ท ำหน้ำที่สอน - คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 3 คน 

ค. พนักงานราชการ     9 คน 
1. ท ำหน้ำที่สอน 8 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว     47 คน 
1. ท ำหน้ำที่สอน 10 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 37 คน 

          จ.  มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ      1 คน 
          ฉ.  มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น  - คน 
 ช.  มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง    - คน 
  1.  ข้ำรำชกำร  - คน 
  2.  ลูกจ้ำงชั่วครำว - คน  

 

6.2  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา        127    คน 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

1. ต่ ำกว่ำ ม.6 - 12 12 
2. ปวช./ม.6 - 5 5 
3. ปวส./อนุปริญญำตรี - 10 10 
4. ปริญญำตรี 37 15 52 
5. ปริญญำโท 46 1 47 
6. ปริญญำเอก 1 - 1 

รวม 84 43 127 
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 6.3.  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

แหล่งเงินจ้าง 
ต าแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

1. จ้ำงด้วยงบบุคลำกร 74 6 80 
2. จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน - - - 
3. จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน 10 - 10 
4. จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.) - 37 37 
5. จ้ำงด้วยเงินอ่ืน ๆ - - - 

รวม 84 43 127 
 

6.4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 6.4.1  ข้าราชการ รวม    68  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นำยประทีป  บินชัย ปริญญำเอก ผู้อ ำนวยกำร  
2. น.ส.เครือวัลย ์ ปินตำวงศ ์ ปริญญำโท รองผู้อ ำนวยกำร  
3. นำยโอภำส  ปัญญำพฤกษ์ ปริญญำโท รองผู้อ ำนวยกำร  
4. นำยเกียรติศักดิ์  สมบูรณ์ ปริญญำโท รองผู้อ ำนวยกำร  
5. นำยคณิน  พอจิต ปริญญำโท รองผู้อ ำนวยกำร  
6. น.ส.รชันีพร  รักเรือง ปริญญำตรี คหกรรมศำสตร์  
7. นำงกชกร  เจริญกิจ ปริญญำตรี คหกรรมศำสตร์  
8. น.ส.ไพรินทร์  กำศสกุล ปริญญำตรี คหกรรมศำสตร์  
9. นำงฉัตรวิมล  พิมพ์น้อย ปริญญำตรี อำหำรและโภชนำกำร  
10. นำงบังอร  ชุณห์วัฒนะ   ปริญญำโท อำหำรและโภชนำกำร  
11. น.ส.โสพิศ  วงศ์ค ำลือ ปริญญำโท อำหำรและโภชนำกำร  
12. ว่ำที ่ร.อ.สุรศักดิ์  จันทรำนิมิตร ปริญญำโท อำหำรและโภชนำกำร  
13. น.ส.เบญญำภำ  ข่วงทิพย์ ปริญญำโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
14. น.ส.สมหมำย  ญำณทัศนำกำร ปริญญำตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
15. นำงกรณิศ  ขจรบุญณินทร์ ปริญญำตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
16. น.ส.สำยชล  มงคล ปริญญำโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
17. นำงวิยำดำ  ชนำธินำถพงศ์ ปริญญำโท คอมพิวเตอร์กรำฟิก  
18. น.ส.ปิติญำ  อำจไชยชำญ ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์กรำฟิก  
19. นำงปิยะพันธ์  ตันมำ ปริญญำโท เลขำนุกำร  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
20. น.ส.รัชตธ์ร  พรหมศิลป์ ปริญญำโท เลขำนุกำร  
21. นำงสำยใจ  วงศ์กำวี ปริญญำโท เลขำนุกำร  
22. นำงสุภำภรณ์  นำคพันธ์ ปริญญำโท บัญชี  
23. นำยจรัญ  ตันมำ ปริญญำโท บัญชี  
24. นำยธนิพนธ์  กุณวงศ์ ปริญญำตรี บัญชี  
25. นำงสมำพร  คิดศรี ปริญญำโท บัญชี  
26. น.ส.เกสร  จงปัญญำวัฒน์ ปริญญำโท บัญชี  
27. นำงผ่องศรี  ศิริรัตน์ ปริญญำโท บัญชี  
28. นำยณัฐพล  ตันขวัญ ปริญญำตรี บัญชี  
29. นำงประภำภรณ์ ธะนะวงศ์ ปริญญำโท บัญชี  
30. นำงกรองทอง  ชะม้ำย ปริญญำโท กำรตลำด  
31. นำงเพียงแพน  อุปทอง ปริญญำโท กำรตลำด  
32. น.ส.พรรณลักษณ์  มหำวัน ปริญญำโท กำรตลำด  
33. น.ส.นงนุช  สวิง ปริญญำโท กำรตลำด  
34. นำงปำริชำติ  แสงหล้ำ ปริญญำโท กำรตลำด  
35. นำยนิพนธ์  ร่องพืช ปริญญำโท กำรตลำด  
36. นำยชวณัฐ  ฮวดหิน ปริญญำโท กฎหมำย  
37. นำงสุทินำ  แสนบ่อ ปริญญำโท กฎหมำย  
38. นำงมำลำ  แควชล ปริญญำตรี กำรจัดกำรฯ  
39. นำยสุเทพ  ช ำนำญ ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
40. นำยด ำรงค์  สุพล ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
41. นำยทวี  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
42. นำงนงนุช  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
43. นำงชลวรรณ์  เรือนค ำ ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
44. น.ส.กัลยำณี  ชมเชย ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
45. ว่ำที่ รต. เรวัธ  จิตจง ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
46. นำยพรชัย  สว่ำงทิศ ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
47. นำงปำริชำต  สุพล ปริญญำโท กำรโรงแรม  
48. นำยสำยชล  ชูจุ้ย ปริญญำโท กำรโรงแรม  
49. น.ส.อัจฉรำภรณ์  พิมพ์ศรี ปริญญำตรี กำรโรงแรม  
50. น.ส.พัชรดำ  พงศ์พัฒนำวุฒิ ปริญญำโท กำรโรงแรม  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
51. นำงวิภวำน ี สุคันธวณิช ปริญญำโท ภำษำอังกฤษ  
52. นำงวัลลภำ  ปำเฮ ปริญญำโท ภำษำอังกฤษ  
53. นำยณเรศ  ชูภักดิ ์ ปริญญำโท ภำษำอังกฤษ  
54. นำงสำวณัฐนรี  ตั้งตระกูล ปริญญำโท ภำษำอังกฤษ  
55. น.ส.แสงเดือน  วังสุวรรณรักษ์ ปริญญำโท ภำษำไทย  
56. นำยประสพชัย  สินธุ์เทำว์ ปริญญำตรี ภำษำไทย  
57. นำงพัชรีพรรณ  บุญประสิทธิ์ ปริญญำตรี ภำษำไทย  
58. นำงศิริรัตน์  เล็กอ่ิม ปริญญำโท สังคมศึกษำ  
59. นำงสิริพร  ประจญมำร ปริญญำตรี สังคมศึกษำ  
60. นำยสุริยำ  พละบุรี ปริญญำตรี พลศึกษำ  
61. นำยเทพบัญชำ  ต่อตัน ปริญญำตรี พลศึกษำ  
62. นำงดุษณี  ปัญญำพฤกษ์ ปริญญำตรี สังคมศึกษำ  
63. น.ส.ปภำดำ  เหมืองศรี ปริญญำโท คณิตศำสตร์  
64. นำงลัดดำวัลย์  ไชยะรินทร์ ปริญญำโท วิทยำศำสตร์  
65. นำยคฑำวุธ  สุขแก้ว ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  
66. นำงตลับเพชร  ใจเด็จ ปริญญำตรี คณิตศำสตร์  
67. นำงนิภำภรณ์  วีระศรี ปริญญำตรี 

 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

68. นำงสำวิกำ  เรือนแก้ว ปริญญำตรี 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 

6.4.2  ลูกจ้างประจ า รวม    3  คน  (ท าหน้าที่ ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1. นำยสุค ำ  อินชัย ต่ ำกว่ำ ม.6 

 
คนงำน 

2. นำยสุริยำ  แดนโพธิ์ ม.6 
 

คนงำน 
3. นำงอรทัย  อุตวรรณำ ม.6 

 
ธุรกำรทั่วไป 

  

6.4.3 พนักงานราชการ รวม    9  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒกิารศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นำงรพีพรรณ  พุทธิพัฒนวรกุล ปริญญำโท กำรตลำด  
2. น.ส.นันท์นภัสร ์ ไชยำนุกูลภำพ ปริญญำตรี กำรตลำด  



15 

 
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25256600    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ชื่อ – สกุล วุฒกิารศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
3. นำยสำยยนต์  คิดชอบ ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
4. น.ส.ดวงสมร  เพิ่มข้ึน ปริญญำตรี บัญชี  
5. นำงสำววริศรำ  เย็นใจมำ ปริญญำตรี สังคม  
6. น.ส.กำนต์พิชชำ  สังฆะสอน ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
7. นำยชำญชัย  เขียวแท้ ปริญญำตรี กำรโรงแรม  
8. นำงสำวกัญญำพัชร  อุดมผล ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  
9. นำยเดชำ  เป่ำเศก ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์กรำฟิค  

  

6.4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม    47  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. น.ส.วชิรำภรณ ์ รัศม ี ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์กรำฟิก  
2. น.ส.พรหทัย  วังซ้ำย ปริญญำตรี นิเทศ  
3. น.ส.ปำนทิพย์  เรือนทอง ปริญญำตรี บัญชี  
4. น.ส.อ ำภำ  สุภำพ ปริญญำตรี อำหำรและโภชนำกำร  
5. นำงสำวรสสุคนธ์  ปินตำ ปริญญำตรี คหกรรม  
6. นำงสำวเยำวลักษณ์  ศรีวันนำ ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ  
7. ว่ำที่ รต.วรำภรณ์  สิริพรรณมงคล ปริญญำตรี กำรตลำด  
8. นำงสำวจุฑำทิพย์  ฝั้นแบน ปริญญำตรี วิจิตรศิลป์  
9. Mr. Richard Scott Siewert ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ  
10. นำงสำวสุนิสำ  พรมใจ ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์กรำฟิก  
11. น.ส.พัชร ี ทองประไพ ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
12. นำยปิยะศักดิ์  ปิ่นทอง ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
13. นำงศิริลักษณ์  ปิ่นทอง ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
14. นำงรจนำ   อินทรสัตยพงศ์      ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
15. น.ส.กำญจนำ  ชอบเย็นใจ ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
16. นำยวันชัย  เปลี่ยนสุวรรณ อนุปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
17. นำยทัศนะ  แดนโพธิ์ ปริญญำโท  ธุรกำรทั่วไป 
18. น.ส.สุพรรณี  เวียงยำ ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
19. น.ส.ชุติมำ  สุธรรมเม็ง ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
20. น.ส.กิตติยำ  สำยทอง ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
21. น.ส.เกสรำพร  แห่งพิษ ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
22. นำงสำวณิชภัทร  วงศ์ยะ ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
23. นำงสำวจีรำภรณ์  จันต๊ะปำ ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
24. นำงสำวคุณัญญำ  กำศวิบูรณ์ ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
25. นำงสำวธัญชนก  วงษ์เวช ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
26. นำงสำวกฤติยำภรณ์  ก ำปนำท ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
27. นำงสำวกัญญำรัตน์  อุตรวิเชียร ปริญญำตรี  ธุรกำรทั่วไป 
28. นำยดนุพล  เสนำธรรม ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
29. นำงสำวปุณชรัสมิ์  จ ำรูญ ปวส.  ธุรกำรทั่วไป 
30. นำงศรีวัล  แนวโปธำ ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
31. น.ส.สมบูรณ์  มหำยศ ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
32. นำงปำริชำติ  ดำดุล ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
33. นำยกิตติศักดิ์  ตำพงษ์ อนุปริญญำตรี  คนงำน 
34. น.ส.ปัทมำ  ประดับ ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
35. นำยวิชัย  บ่อแก้ว ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
36. นำงชุติมณฑน์    ปัญญำมำก ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
37. นำงสมนำวัน  ขัดแสนจักร ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
38. นำยทวิทย ์ สมยศ ปวส.  พนักงำนขับรถยนต์ 
39. นำงดำเรศร์  ขันค ำนันต๊ะ ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
40. นำงจุฬำลักษณ์  สมใจ ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
41. นำงสรำภรณ์  สลักหล่ำย ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
42. นำยนิภัทร์  คุณำรูป ม.6  คนงำน 
43. นำยจิรพันธ์  สุวรรณไพ ปริญญำตรี  ยำม 
44. นำงธำดำพันธ์  เธียรทิม ต่ ำกว่ำ ม.6  คนงำน 
45. นำยชูชัย  กมลกสิณพิทักษ์ ม.6  ยำม 
46. นำยภำณุพงษ์  แก้วเอ้ย ม.6  พนักงำนขับรถยนต์ 
47. นำงสุวิทย์  เกลี้ยกล่อม ปวส.  พนักงำนขับรถยนต์ 
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ตารางผลการรับนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ประเภทวิชา/สาขา 
ปวช. 1 ปวส. 1 ป.ตรี/ปทส. ปีท่ี 1 

หมายเหตุ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม - บริหารธุรกิจ 
      

 
 - สำขำวิชำกำรบัญชี 120 139 120 159 20 25  
 - สำขำวิชำกำรขำย/กำรตลำด 80 41 80 45 20 11  
 - สำขำวิชำเลขำนุกำร 40 18 40 17 - -  
 - สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 82 80 73 - -  

รวม 360 280 320 294 40 35  
2. ประเภทวิชาคหกรรม     - -  
 - สำขำวิชำคหกรรม 20 24 20 11 - -  
 - สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 20 - - - - -  
 - สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 40 35 30 50 - -  

รวม 80 59 50 61 - -  
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม     - -  
 - สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ - 11 - - - -  
 - สำขำวิชำออกแบบ - - - - - -  
 - สำขำวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม - - - - - -  
 - สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 40 67 40 36 - -  

รวม 40 78 40 36 - -  
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     - -  
 - สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 80 52 40 36 - -  

รวม 80 52 40 36 - -  
รวมทั้งสิ้น 560 469 450 427 40 35  
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    รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25256600    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่จ่ายจริง 

รวม 
งปม. บกศ. เรียนฟรี15ปี 

1. แผนงำนจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ    
  1.1 งบบุคลำกร      

 พนักงำนรำชกำร  2,248,695.00 - - 2,248,695.00 

 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  - 3,512,060.00 854,298.00 4,366,358.00 

 1.2 งบด ำเนินงำน  - - - - 

 ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ 4,127,524.89 5,930,292.39 3,892,494.88 13,950,312.16 

 ค่ำสำธำรณูปโภค  1,687,255.11 74,203.51 457,821.12 2,219,279.74 

 1.3 งบลงทุน  - - - - 

 ค่ำครุภณัฑ ์ 1,523,364.49 1,102,120.00 1,100,284.00 3,725,768.49 

 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  3,863,200.00 - - 3,863,200.00 

  1.4 เงินอุดหนุนโครงกำรเรยีนฟรี 15 ปี      

 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  จัดสรรในงบด ำเนินงำน - 

 ค่ำหนังสือเรียน  -  2,532,956.20 2,532,956.20 

 ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน  -  538,430.00 538,430.00 

 ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน  -  1,092,600.00 1,092,600.00 

  1.5 เงินอุดหนุน      

- โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ  154,000.00 - - 154,000.00 

- โครงกำรบริกำรวิชำชีพระยะสั้น  533,999.75 - - 533,999.75 
- โครงกำรขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิ
ภำคีสู่คณุภำพมำตรฐำน  

79,000.00 - - 79,000.00 

- โครงกำรยกระดับกำรจดัอำชีวศึกษำเพื่อ
เป็นศูนย์กลำงดำ้นอำชีวศึกษำของภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

50,000.00 - - 50,000.00 

- โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่
มำตรฐำนนำนำชำต ิ 

179,991.00 - - 179,991.00 

- โครงกำรจดัหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้กับนักเรียน  

117,600.00 - - 117,600.00 

- โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู
อำชีวศึกษำ  

189,600.00 - - 189,600.00 
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    รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25256600    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่จ่ายจริง 

รวม 
งปม. บกศ. เรียนฟรี15ปี 

- โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน  1,229,999.25 - - 1,229,999.25 

- เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำร ี 30,000.00 - - 30,000.00 

- ทุนกำรศึกษำ  30,000.00 - - 30,000.00 
- โครงกำรลดปญัหำกำรออกกลำงคนัของ
ผู้เรยีนอำชีวศึกษำ  

34,994.00 - - 34,994.00 

- โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  

20,000.00 - - 20,000.00 

- โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแบบบูรณำกำร
เพื่อสร้ำงโอกำสกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ 
สร้ำงรำยได้ประชำชน  

80,000.00 - - 80,000.00 

- โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระใน
กลุ่มผูเ้รียนอำชีวศึกษำ  

130,000.00 - - 130,000.00 

- โครงกำรเสรมิสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ  

192,997.00 - - 192,997.00 

- อุดหนุนค่ำอุปกรณ์ยืมเรียน  491,000.00 - - 491,000.00 

  1.6 งบรำยจ่ำยอื่นๆ      

 โครงกำรตำมแผน/สอศ.  221,670.00 2,188,229.71 1,500,177.00 3,910,076.71 

 ส ำรองฉุกเฉิน (10% ของบกศ.)  - - - - 

รวมท้ังสิ้น 17,214,890.49 12,806,905.61 11,969,061.20 41,990,857.30 
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    รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25256600    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ภายใตโครงการ เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ ระดับสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

ระดับอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร
ระดับภาค ณ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 20,000 20,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 20,000 20,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียนใหเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนใหใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ศึกษาคนควานําเอาภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร หรือการเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน  ทําเปน  เกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง

2. นักเรียนสามารถใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ศึกษาคนควานําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมา
ประยุกตใชในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรได
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
3. เพ่ือสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถดานวิทยาศาสตร

สามารถแขงขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  จนเปนท่ียอมรับของสังคม  ชุมชน และ
ทองถ่ินได

3. นักเรียนมีความสามารถดานวิทยาศาสตร และไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดแพร รวมการ
แขงขันระดับภาคเหนือ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้น ปวช. และ

ปวส. จํานวน 2 โครงงานเขารวมแขงขันในระดับ อศจ.
และระดับสูงตอไป

1.

2.

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ระดับ ปวช.
โครงงานเรื่อง ศึกษาอัตราสวนของวัสดุผสมในการ
ผลิตบลอกซีเมนตแฮนเมดจากเสนใยธรรมชาติ
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ระดับ ปวส.
โครงงานเรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของสารชวยยอมสีจาก
ธรรมชาติ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ โครงงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ภายใตโครงการ เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 173,000 192,997
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 173,000 192,997

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษารูจักประดิษฐคิดคน
ผลงานสิ่งประดิษฐโดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร  และทักษะวิชาชีพเปนพ้ืนฐานในการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งประดิษฐ

1. นักเรียน นักศึกษาสามารถประดิษฐคิดคนผลงาน
สิ่งประดิษฐโดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร  และทักษะวิชาชีพเปนพ้ืนฐาน

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  มีโอกาสรวมกันทํางานเปนกลุม
สรางสัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบกลาคิด กลาทําอยางมีเหตุผลและ
แลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณไดอยางกวางขวาง

2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  มี
โอกาสรวมกันทํางานเปนกลุม สรางสัมพันธภาพท่ีดี
ในเชิงสรางสรรค มีความรับผิดชอบกลาคิด กลาทํา
อยางมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม   จํานวน  8  ชิ้น 1. ผลงานระดับภาคเหนือ

ประเภทท่ี 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. โพเดียม all in one สาขาวิชาการเลขานุการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ประเภทท่ี 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
1. Portable Tablecloth สาขาวิชาการโรงแรม

รางวัลชมชมเชย
2. AB the bag สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

รางวัลชมชมเชย
ประเภทท่ี 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร
1. หมูยอสายพันธุ R3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รางวัลชมชมเชย
ประเภทท่ี 9 ดานหัตถศิลป
1. เชิงเทียนจากกานกลวย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

รางวัลชมชมเชย
2. ศิลปะประดิษฐไกฟาพญาลอ สาขาวิชาแฟชั่นและ

สิ่งทอ รางวัลชมชมเชย
ประเภทท่ี 10 ดานนวัตกรรมซอฟแวร (software
innovation)
1. Carcare online สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทท่ี 11 ประเภทกําหนดโจทย กลุมท่ี 1 ดาน
การบําบัดน้ํา
1. อุปกรณเก็บกรองน้ํา สาขาวิชาการตลาด

รางวลัชมชมเชย
ผลงานระดับประเทศ
ประเภทท่ี 10 ดานนวัตกรรมซอฟแวร (software
innovation)
1. Carcare online สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 9
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ Mini English Program
(MEP) สาขาวิชาการโรงแรม

ภายใตโครงการ พัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 180,000 179,991
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 180,000 179,991

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพดานภาษาอังกฤษ
แกนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรมได

1. จัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะวิชาชีพดาน
ภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูเก่ียวกับสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุม
อาเซียน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

2. นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุมอาเซียน พรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน

3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน

3. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษา
ดานอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม มีความรู ความ

เขาใจดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

1. นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 , 2
และ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ปการศึกษา 2560 ไดรับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเก่ียวกับวิชาชีพ พรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีเครือขายรวมมือการจัด
การศึกษาดานอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน

2. มีเครือขายความรวมมือดานการจัดอาชีวศึกษากับ
สถานศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทําบันทึก
ขอตกลง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน
ภายใตโครงการ พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสรางโอกาสการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดประชาชน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 80,000 80,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 80,000 80,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

1. ตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

2. เพ่ือฝกอบรมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพแกกลุมเปาหมาย
ใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางในสาขา
อาชีพ ใหสามารถสรางงาน สรางรายได

2. จัดฝกอบรมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพแกกลุมเปาหมาย
ใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางในสาขา
อาชีพ ใหสามารถสรางงาน สรางรายได

3. เพ่ือสนับสนุนใหกลุมเปาหมายหาทางเลือกใหมในการ
ประกอบอาชีพ ให กับตน เอง ไม เป นภ าระของ
ครอบครัวและสังคม

3. กลุมเปาหมายสามารถหาทางเลือกใหมในการ
ประกอบอาชีพใหกับตนเอง ไมเปนภาระของ
ครอบครัวและสังคม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. จัดฝกอบรมใหกับประชาชนท่ีไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจาง

งาน ผูกําลังอยูในขายถูกเลิกจาง ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
ยังไมมีงานทํา กลุมเกษตร กลุมผูสูงอายุ กลุม
ผูดอยโอกาส จํานวนไมนอยกวา 50 คน

1. จัดฝกอบรมใหกับประชาชน จํานวน 5 หลักสูตร
ผูเรียน 131 คน ดังนี้
1) กระเปาสานพลาสติก  จํานวนผูเรียน 29 คน
2) หมอนสม็อค จํานวนผูเรียน 30 คน
3) การประดิษฐของท่ีระลึก จํานวนผูเรียน 15 คน
4) เบเกอรี่ จํานวนผูเรียน 19 คน
5) ผามัดยอม จํานวนผูเรียน 38 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



30

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ บริการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 534,000 533,999.75
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 534,000 533,999.75

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหบริการดานวิชาชีพ  โดยสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน

1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป  เขารับการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน
เปนแกไขปญหาความยากจนและเสริมสราง
ความแข็งแกรงในระดับชุมชนและทองถ่ิน

2. ประชาชนในชุมชนและทองถ่ินไดรับพัฒนาอาชีพ และ
สามารถนําไปประกอบอาชีพได

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป  เขารับการฝกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  75  ชั่วโมง  จํานวน 350
คน

1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป  เขารับการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  75  ชั่วโมง
จํานวน 350  คน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษา  เขารับการฝกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน  2,500  คน

2. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  เขารับการฝกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน 2,500  คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix It Center)
ภายใตโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ ณ เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 1,230,000 1,299,999.25
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 1,230,000 1,299,999.25

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน  บริการตรวจซอมเครื่องมือ
อุปกรณประกอบอาชีพ  และเครื่องใชไฟฟา ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสรางมูลคาเพ่ิม

1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน
บริการตรวจซอมเครื่องมือ  อุปกรณประกอบอาชีพ
และเครื่องใชไฟฟา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตอยอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
และสรางมูลคาเพ่ิม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
2. เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูในดานการบํารุงรักษา

การซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ
และเครื่องใช ในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนา
สุขอนามัย และการพัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑชุมชน  เปนการสรางงาน  สรางรายได  ลด
รายจายในครอบครัว

2. ประชาชนไดรับความรูในดานการบํารุงรักษา  การ
ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและ
เครื่องใชในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนาสุขอนามัย
และการพัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ชุมชน  เปนการสรางงาน  สรางรายได  ลดรายจายใน
ครอบครัว

3. เพ่ือเพ่ิมประสบการณและพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับ
นักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

3. เสริมสรางประสบการณและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ใหกับนักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. จัดตั้งศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  จํานวน  1  ศูนย 1. จัดตั้งศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  ณ องคการบริหาร

สวนตําบลดอนมูล และองคการบริหารสวนตําบลบาน
เหลา  อ.สูงเมน จ.แพร จํานวน 1 ศูนย

2. ใหบริการประชาชนและบุคคลท่ัวไป  1,500  คน 2. สรุปการบริการประชาชนและบุคคลท่ัวไป ดังนี้
บริการซอม
- รายการซอม 637 รายการ
- จํานวนประชาชน 480 คน
สรางอาชีพ
- จํานวนอาชีพ 14 อาชีพ
- ผูสรางอาชีพ 656 ครั้ง
- จํานวนประชาชน 236 คน
อบรมพัฒนา
- จํานวนอาชีพพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ
- ผูพัฒนาอาชีพ 177 ครั้ง
- จํานวนประชาชน 127 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
ภายใตโครงการ ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ครูท่ีปรึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 35,000 34,994
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 35,000 34,994

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหจํานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง
2. เพ่ือใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดหาทางชวยเหลือ

นักเรียนท่ีประสบปญหาท่ีจะออกกลางคันได
อยางเปนรูปธรรม

2. มีกระบวนการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน
อยางเปนรูปธรรม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ไดรอยละ

5
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ไดรอยละ

4.17
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ สรางเครือขายความรวมมือกับประเทศอาเซียน
ภายใตโครงการ ยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ความรวมมือ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 26 สิงหาคม ,2 และ 9 กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 50,000 50,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 50,000 50,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในการจัดการอาชีวศึกษา

1. มีเครือขายความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน ในการจัดการอาชีวศึกษา

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรูภาษา และวัฒนธรรม
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

2. นักเรียน นักศึกษามีความรูดานภาษา และวัฒนธรรม
เก่ียวกับอาเซียน

3. เพ่ือแลกเปลี่ ยนครู  และนักเรียน นั ก ศึกษา กับ
สถานศึกษาในประเทศอาเซียน

3. เชิญวิทยากรนักศึกษาอาเซียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สถานศึกษา

4. เพ่ือแลกเปลี่ยนสถานท่ีฝกงานระหวางประเทศ -
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. มีสถานศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทํา

บันทึกขอตกลงรวมกันในการจัด  การศึกษาดาน
อาชีวศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 3
แหง ไมนอยกวา  2 ประเทศ

1. มีเครือขายความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน ในการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 4 แหง
ไดแก ประเทศพมา อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

2. มีการแลกเปลี่ยนครูสถานศึกษาละ 1 คน เปนอยาง
นอยและนักศึกษา 3 คน เปนอยางนอยระหวาง
ประเทศสมาชิกในอาเซียนท่ีทําขอตกลงกันไวแลว

2. เชิญวิทยากรนักศึกษาอาเซียนจํานวน 4 คน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานศึกษา

3. มีการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน นักศึกษาอยางนอย
2 สาขาวิชาชีพ

3. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 11 สาขาวิชาชีพ
รวมแลกเปลี่ยนรูเรียนกับวิทยากรนักศึกษาอาเซียน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน (English for Work)
2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ

งาน ความรวมมือ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจากดําเนินอบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษาแทน

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางดานภาษาอังกฤษแกนักเรียน
นักศึกษา หลักสูตรทวิภาคี

-

2. เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษากอน
เขารับการฝกประสบการณ

-

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมนําความรูไปใชในการทํางาน
ท้ังในและตางประเทศ

-

4. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานมีทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษในการทํางาน

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีทุกชั้นทุกสาขาวิชา

และนักเรียน นักศึกษาท่ีจะออกฝกประสบการณใน
ภาคเรียนท่ี 1,2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 180 คน
ข้ึนไป เขารวมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน
จํานวน 24 ชั่วโมง

-

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ บมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา
ภายใตโครงการ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร และสถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 10 และ 17 มิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 130,000 130,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 130,000 130,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางคานิยม ปรับภาพลักษณและกําหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพรใหเรียนในสายอาชีพ อาชีวศึกษาเพ่ิม
มากข้ึน

1. นักเรียน นักศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนในสายอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน บมเพาะ ใหนักเรียน นักศึกษา
ใหมีความพรอมในการเปนผูประกอบการใหม

2. นักเรียน นักศึกษามีความพรอมในการเปน
ผูประกอบการ

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษาโครงการบมเพาะ
ผูประกอบการใหม

3. ครูท่ีปรึกษาโครงการบมเพาะฯ สามารถชวยพลัดดัน
นักเรียน นักศึกษาใหประกอบธุรกิจได
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ฝกงานศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ

จํานวน 20 คน และนักเรียนนักศึกษา ผูสมัครเขา รวม
โครงการจํานวน 40 คน ไดรับความรู มีทักษะในการ
เปนผูประกอบการใหม

1. นักเรียน นักศึกษา ฝกงานศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ
จํานวน 26 คน และนักเรียนนักศึกษา ผูสมัครเขา รวม
โครงการจํานวน 53 คน ไดรับความรู มีทักษะในการ
เปนผูประกอบการใหม

2. ครูท่ีปรึกษาโครงการบมเพาะจํานวน 10 คนมีความรู
ในการเปนท่ีปรึกษาผูประกอบการใหม

2. ครูท่ีปรึกษาโครงการบมเพาะจํานวน 10 คนมีความรู
ในการเปนท่ีปรึกษาผูประกอบการใหม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 10,000 10,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 10,000 10,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีรายได
ระหวางเรียน

1. นักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนจากากร
หารายไดระหวางเรียน

2. เพ่ือสนับสนุน ใหนักเรียน นักศึกษามีความพรอมใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบอาชีพอิสระ
และเปนผูประกอบการใหม

2. นักเรียน นักศึกษามีความพรอมในการทําแผน
ประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบอาชีพอิสระ และ
เปนผูประกอบการใหม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาจํานวน 10 คน มีความรูดานการ

ประกอบธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
1. นักเรียน นักศึกษาจํานวน 100 คน มีความรูดานการ

ประกอบธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบแผนสมรรถนะ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 34,040 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 34,040 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ีอพัฒนาครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  มี
ความรูเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของขุมชนสถานประกอบการ ครูผูสอนมี
แนวทางปฏิบัติวิเคราะหหลักสูตรในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน

1. ครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีความรูความ
เขาใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสามารถวิเคราะห
หลักสูตร โดยการบูรณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเขียนแผนการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับความตองการของขุมชนสถาน
ประกอบการไดอยางมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร สามารถ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
ของตนเองไดครบทุกรายวิชา

2. ครูผูสอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ จํานวน 80 คน
1. ครูผูสอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ จํานวน 79 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษา (Pre V-NET) ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3
และ ปวส. 2

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ 5,000 - - - - -

รวม 5,000 - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 มีผลการทดสอบผานเกณฑการทดสอบ
ทางการศึกษาชาติ ดานอาชีวศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา ดาน
วิชาการ โดยมีการเตรียมความพรอม เพ่ือใหสามารถ
สอบผานเกณฑการทดสอบได

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

2. นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน

3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหกับนักเรียน
นักศึกษาในการสมัครเขาทํางานหรือการศึกษาตอใน
ระดับตอไป

3. นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาทักษะ ความรู เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการสมัครงานหรือศึกษาตอ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

รอยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(Pre V-NET)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET)
ประจําปกการศึกษา 2559 ในภาพรวมรอยละผูสอบ
ผาน 76.64 มีรายละเอียดดังนี้
- ระดับ ปวช. สอบผานรอยละ 76.47
- ระดับ ปวส. สอบผายรอยละ 76.82

2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
รอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
รอยละ 94 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - 72,000 - - 26,000
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - 72,000 - - 26,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาจิตใจใหผูเรียนไดเปนผูท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม

1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจิตใจ
ใหเปนผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม

2. เพ่ือจัดหาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ
มาเปนวิทยากรผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนดังกลาว

2. พระสงฆ (วทิยากร) 1 รูป

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน

รอยละ 60 เปนผูท่ีไดเขารวมโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน

รอยละ 65 เปนผูท่ีไดเขารวมโครงการ
2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในดาน

นี้ จํานวน 1 คน
2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในดาน

นี้ จํานวน 1 คน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับหนวย  ระดับ อศจ. ระดับภาค  ระดับชาติ ประจําปการศึกษา
2559

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - 200,000 - - - 200,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - 200,000 - - - 200,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

1. จัดกิจกรรมสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาความรูและทักษะ
ทางวิชาการ

2. นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาความรู พัฒนาทักษะ
วิชาการ และประสบการณจากการเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเปนตัวแทนของ
สถานศึกษาเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

3. นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการหรืองาน วิจัยของผูเรียนสามารถ
นํามาใชประโยชนไดจริง



52

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ไดนักเรียน นักศึกษาเปนตัวแทนของสถานศึกษาเขา

รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ   จํานวน  12
สาขาวิชา

1. ระดับจังหวัด
1.ชนะเลิศ ทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

ระดับ ปวส.
2.ชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรกับงานบัญชี

ระดับ ปวช.
3.ชนะเลิศ ทักษะงานออกแบบชางไทย 3D

Animation ระดับ ปวส.
4.ชนะเลิศ ทักษะการแขงขันประกวดการทํา 3D

ระดับ ปวส.
5.ชนะเลิศ ทักษะงานออกแบบ 2D Animation

(คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.
6.ชนะเลิศ การแขงขันการประยุกตดอกไมในทองถ่ิน

ระดับ ปวช.
7.ชนะเลิศ การแขงขันการประยุกตดอกไมแบบไทย

ระดับ ปวส.
8.ชนะเลิศ การแขงขันทักษะพิมพดีดไทยดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
9. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.
10. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

ระดับ ปวช./ปวส.
11. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะ The Marketing

Challenge ระดับ ปวช.
12. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน

ระดับ ปวช./ปวส.
13. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกอบอาหาร

ไทยเปนชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
14. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกอบอาหารชุด

คอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan) ระดับ ปวส.
15. ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการบริหารอาหารและ

เครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.
ระดับภาคเหนือ
1.ชนะเลิศ การแขงขันทักษะการประกอบอาหารไทย

เปนชุด (Set Menu) ระดับ ปวช.
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2.ชนะเลิศ ทักษะงานออกแบบ 2D Animation

(คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.
3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานออกแบบชางไทย

3D Animation ระดับ ปวช.
4.รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันการประยุกต

ดอกไมในทองถ่ิน ระดับ ปวช.
ระดับชาติ
1.ชนะเลิศ ทักษะงานออกแบบชางไทย 3D

Animation ระดับ ปวส.
2.รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานออกแบบ 2D

Animation (คนดีศรีอาชีวะ) ระดับ ปวช.

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการสื่อไอซีทีกับการสอนในยุคดิจิตอล”

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 42,240 - 42,240
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 42,240 - 42,240

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มี
ความรูเรื่องการบูรณาการใชสื่อไอซีที  เพ่ือคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน

1. ครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร มีความรูเรื่อง
การบูรณาการใชสื่อไอซีที  เพ่ือคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

2. เพ่ือใหครูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  สามารถ
จัดทําสื่อการเรียนการสอนบูรณาการไอซีที ท่ี
ตอบสนองตอการใชงานในโลกยุคดิจิตอลได

2. รูผูสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  สามารถจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนบูรณาการไอซีที ท่ีตอบสนองตอการ
ใชงานในโลกยุคดิจิตอลได

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ  จํานวน  80  คน
1. ครูผูสอน จํานวน 79 คน ท่ีเขารวมอบรม สามารถ

การบูรณาการสื่อไอซีทีกับการสอน “หัวขอ Active
Learning For Education 4.0” โดยใช Office365
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ใหความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนพฤศจิกายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 3,950 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 3,950 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล

1. ครูมีความรูความเขาใจข้ันตอนและวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริง

2. เพ่ือพัฒนาครูผูสอน 2. ครูเขาใจและนําวิธีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงไปใชในการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 3. ผูเรียนมีความรูความสามารถมากข้ึนเนื่องจากการ
ประเมินตามสภาพจริง

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอนจํานวน 80 คน ไดรับการพัฒนาเรื่องการ

วัดผลตามสภาพจริง
1. ครูผูสอนจํานวน 79 คน ไดรับการพัฒนาเรื่องการ

วัดผลตามสภาพจริง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000 คน ไดมีรับการ

พัฒนาระบบการเรียนรู
2. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,017 คน ไดมีรับการ

พัฒนาระบบการเรียนรู

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดทําคลังขอสอบมาตรฐานรายวิชา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนพฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 18,300 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 18,300 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดทําระบบคลังขอสอบมาตรฐานรายวิชา 1. วิทยาลัยมีระบบคลังขอสอบมาตรฐานรายวิชาพรอม
ใชงาน

2. เพ่ือใหระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเท่ียงตรง
มากข้ึน

2. ระบบการวัดผลของครูผูสอนมีประสิทธิภาพและ
เท่ียงตรง

3. เพ่ือประหยัดงบประมาณและอํานวยความสะดวกแก
ครูผูสอน

3. ประหยัดงบประมาณและอํานวยความสะดวกแก
ครูผูสอน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังขอสอบรายวิชา 1 ระบบ 1. มีระบบคลังขอสอบรายวิชา 1 ระบบ
2. ครูมีขอสอบมาตรฐานเก็บในคลังขอสอบอยางนอยคน

ละ 1 รายวิชา
2. ครูมีขอสอบมาตรฐานเก็บในคลังขอสอบอยางนอย

คนละ 1 รายวิชา



59

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสูสากล

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกุมภาพันธ 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 33,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 33,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 1. สถานศึกษามีเครื่องมือสําหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับสากล

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการและวิธีการในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

2. กระบวนการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพเปนท่ียอมรับ
ของบุคคลภายนอก

3. เพ่ือวัดคุณภาพของผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 3. นักเรียน นักศึกษาท่ีสอบผานเปนผูมีความรูและทักษะ
ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. สาขาวิชาท่ีเปดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 10

สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือสําหรับวัด
มาตรฐานวิชาชีพท่ีไดมาตรฐาน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

1. สาขาวิชาท่ีเปดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 10
สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือสําหรับวัด
มาตรฐานวิชาชีพท่ีไดมาตรฐาน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

2. นักเรียน นักศึกษารอยละ 100 สอบผานมาตรฐาน
วิชาชีพ

2. นักเรียน นักศึกษารอยละ 100 สอบผานมาตรฐาน
วิชาชีพ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแกผูเรียน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนพฤศจิกายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ
ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ

- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 1,250 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 1,250 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผลแกนักเรียนนักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผล

2. เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาสําหรับผูเรียนกรณี
ผลการเรียนไมผานเกณฑ

2. นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางในการแกปญหากรณี
ผลการเรียนไมผานเกณฑและสามารถแกปญหาได
ดวยตนเอง

3. เพ่ือแกปญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียน
ไมถึงเกณฑ

3. ปญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนไมถึง
เกณฑลดลง

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90 ไดรับความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,017 คน (รอยละ 100)

ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผล
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พัฒนาความกาวหนาทางการเรียนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - 6,250 - -

รวม - - - 6,250 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเรียนไดรับทราบความกาวหนาทางการเรียน
ของตน

1. นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึน

2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําไดมีโอกาส
พัฒนาตนเอง

2. นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑสูงข้ึน

3. เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต

3. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี จบออกไป
เปนประชากรท่ีดีของประเทศ

4. เพ่ือลดปริมาณการออกกลางคันอันเนื่องมาจากผลการ
เรียนไมถึงเกณฑ

4. การพนสภาพเนื่องจากผลการเรียนไมผานเกณฑ
นอยลงจากเดิม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอนจํานวน 80 คน  ติดแสดงความกาวหนา

ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรม หนาหองเรียนให
ผูเรียนทราบ

1. ครูผูสอนจํานวน 79 คน  ติดแสดงความกาวหนา
ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมหนาหองเรียนให
ผูเรียนทราบ

2. นักเรียน นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90 ไดรับทราบ
ความกาวหนาทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม

2. นักเรียน นักศึกษาจํานวน 2,017 คน (รอยละ 100)
ไดรับทราบความกาวหนาทางการเรียน และคุณธรรม
จริยธรรม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ แนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ  2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - 5,000 - -

รวม - - - 5,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางเครือขาย พันธมิตรรวมการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี

1. นักเรียน ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดแพร ไดรวมโครงการ
เรียนรวมกับสถานประกอบการ

2. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหกับนักเรียน นักศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับโรงเรียน สําหรับการเรียนการ
สอน ในระบบทวิภาคี และสรางเครือขายงานการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี เพ่ือเชื่อมโยงสายปฏิบัติการ
ในระดับปริญญาตรีตอไป

2. หัวหนาหนวยงาน/ผูจัดการสถานประกอบการให
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร ไดรวมโครงการเรียน

รวมกับสถานประกอบการ
1. แนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหกับ

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
- นักเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
- ผูประกอบการ
- ประชาชนในจังหวัดแพร

2. หัวหนาหนวยงาน/ผูจัดการสถานประกอบการใหความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

3. หัวหนาหนวยงาน/เจาของสถานประกอบการมีความรู
ความเขาใจการจัดการศึกษา ตามแนวทางของการจัด
การศึกษาในปจจุบัน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1. ช่ือโครงการ ประชาสัมพันธหนวยงาน  สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกอาชีพ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ และกันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ 5,000 - - - - 5,000

รวม 5,000 - - - - 5,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือประชาสัมพันธ แนะแนวหนวยงาน สถาน
ประกอบการ ท่ีทําความรวมมือกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร  ใหกับนักเรียน นักศึกษา ฝก
ประสบการณวิชาชีพ ฝกอาชีพ ไดรับขอมูลของ
หนวยงานสถานประกอบการ ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ

1. ประชาสัมพันธ แนะแนวหนวยงาน สถาน
ประกอบการ ท่ีทําความรวมมือกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร  ใหกับนักเรียน นักศึกษา ฝก
ประสบการณวิชาชีพ ฝกอาชีพ

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง เกิดความเขาใจ
ในการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงาน
สถานประกอบการ

2. นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง มีความเขาใจในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในหนวยงาน สถานประกอบการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
3. เพ่ือจัดหาหนวยงาน สถานประกอบการท่ีมีความ

พรอมในการรับนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝก
ประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร

3. มีหนวยงาน สถานประกอบการท่ีมีความพรอมในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามหลักสูตร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผูบริหาร/หัวหนาสาขาวิชา/หวัหนาภาควิชา จํานวน

20  คน
1. ผูบริหาร จํานวน 1 คน หัวหนาสาขาวิชา จํานวน 10

คน
2. ครูนิเทศ จํานวน  12  คน 2. ครูนิเทศ จํานวน 12 คน
3. ตัวแทนจากหนวยงาน  สถานประกอบการ จํานวน

14  คน
3. ตัวแทนจากหนวยงาน  สถานประกอบการ จํานวน

11 คน
4. นักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ  ฝกอาชีพ

จํานวน  600  คน
4. นักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ  ฝกอาชีพ

จํานวน 507 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการฝกอาชีพของครูฝกในสถานประกอบการ
ภายใตโครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวภิาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ ณ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยเทคนิคแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2560

วันท่ี 9 – 10 กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนนิงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - -
- คาใชสอย - - - 20,000 79,000 79,000
- คาวัสดุ - - -

รวม - - - 20,000 79,000 79,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี  และมีสวนรวมในการวิเคราะห
จัดทําแผนการฝก  ตามสมรรถนะวิชาชีพ การวัดผล
ประเมินผล และพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน แกครูฝกในหนวยงาน
และสถานประกอบการ

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี  และมีสวนรวมในการ
วิเคราะห จัดทําแผนการฝก  ตามสมรรถนะวิชาชีพ
การวัดผล ประเมินผล และพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน แก
ครูฝกในหนวยงานและสถานประกอบการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
2. เพ่ือใหครูฝกหนวยงานและในสถานประกอบการ

จัดทําแผนการฝกอาชีพไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา

2. ครูฝกหนวยงานและในสถานประกอบการ มีแผนการ
ฝกอาชีพไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา

3. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและ
ครูฝกในหนวยงานและสถานประกอบการ

3. ค รู นิ เท ศ แ ล ะ ค รู ฝ ก ใน ห น ว ย ง าน แ ล ะ ส ถ าน
ประกอบการ ได รับการ เสริมสรางและพัฒ นา
สมรรถนะ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผูบริหาร/หัวหนาสาขาวิชา/หวัหนาภาควิชา จํานวน

20  คน
1. ผูบริหาร จํานวน 1 คน หัวหนาสาขาวิชา จํานวน 9

คน
2. ครูนิเทศ จํานวน 5 คน 2. ครูนิเทศ จํานวน 11 คน
3. ครูฝกในสถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน 42

คน
3. ครูฝกในสถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน 9 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกุมภาพันธ 2560 และ กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 55,000 - 50,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 55,000 - 50,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือชี้แจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนใน
หนวยงาน / สถานประกอบการ

1. นักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ
ระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนในหนวยงาน /
สถานประกอบการ

2. เพ่ือชี้แจงการเรียน และการฝกประสบการณวิชาชีพ/
ฝกอาชีพ

2. ผูปกครองใหความรวมมือในการเตรียมความพรอม
และดูแลนักเรียน นักศึกษาในการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ และฝกอาชีพรวมกับ
สถานศึกษา

3. เพ่ือใหทราบแนวทางการปฏิบัติ งานและพัฒนา
บุคลิกภาพใหพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ/
ฝกอาชีพ

3. นักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ/ฝกอาชีพ จํานวน 1,200 คน
1. ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ/ฝกอาชีพ จํานวน 789 คน
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝก

อาชีพ จํานวน 1,200 คน
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝก

อาชีพ จํานวน  789 คน
3. ครูนิเทศ จํานวน  2  คน 3. ครูนิเทศ  จํานวน 12 คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพ/ฝกอาชีพ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ และ กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 3,900 - - - - 1,750
- คาวัสดุ - - - -

รวม 3,900 - - - - 1,750

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการฝก
ประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมตัวออกสูตลาดแรงงาน
ในอนาคต

1. นักเรียน นักศึกษามีความเขาใจระบบการทํางานของ
สถานประกอบการ

2. เพ่ือการแกไขปญหาและปรับปรุงการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียน นักศึกษา

2. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากผูแทนสถาน
ประกอบการในการชี้แนะแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเอง
และเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานใน
อนาคต

3. เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงและปญหาท่ีเกิดข้ึนในการฝก
ปฏิบัติจริงตามหนวยงาน สถานประกอบการ

3. สถานศึกษาไดรับขอมูลตางๆ จากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ ของนักเรียน
นักศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. หัวหนา/ผูแทน สถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน

12  คน
1. หัวหนา/ผูแทน สถานประกอบการ หนวยงาน จํานวน

12  คน
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝก

อาชีพ จํานวน 1,200 คน
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝก

อาชีพ จํานวน 911 คน
3. ครูนิเทศ จํานวน  3  คน 3. ครูนิเทศ จํานวน  3  คน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สื่อการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก มีเหตุขับของในเรื่องระยะเวลาการดําเนินการของวิทยากร

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 19,400 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 19,400 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหครูมีความรูในการจัดทําสื่อการสื่อการเรียนการ
สอนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสไดมาตรฐาน
ตามเกณฑการประเมินสื่อการเรียนรูและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา

-

2. เพ่ือใหครูสามารถจัดทําสื่อการสื่อการเรียนการสอน
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสไดมาตรฐานตามเกณฑการ
ประเมินสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมอาชีวศึกษาได

-

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครู  จํานวน 80  คน เขารวมฝกอบรมผลิตสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน
-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
มีเหตุขับของในเรื่องระยะเวลาการดําเนินการของวิทยากร

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ รักการอาน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วิทยบริการและหองสมุด ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 16,750 - - - - 8,380
- คาวัสดุ - - - -

รวม 16,750 - - - - 8,380

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกฝงนักเรียน นักศึกษาใหเห็นความสําคัญใน
การอานหนังสือ

1. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญในการอานหนังสือ
เพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการใช
หองสมุดเปนแหลงเรียนรู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

2. นักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการใชหองสมุดเปน
แหลงเรียนรู รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. สถิติการใชบริการหองสมุดเพ่ิมข้ึน รอยละ 30 1. สถิติการใชบริการหองสมุดเพ่ิมข้ึน รอยละ 34.50

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 38,000 - - - - 11,850
- คาวัสดุ - - - -

รวม 38,000 - - - - 11,850

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา
และพระมหากษัตริย อีกท้ังปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมใหนักเรียน นักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษารวมแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย

2. เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย

2. สถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ินมีความสัมพันธอันดีตอ
กัน

3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและทองถ่ิน 3. สถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ินรวมมือกันในการรวม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของไทย
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา

และพระมหากษัตริย ไมนอยกวา 10  กิจกรรม
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา

และพระมหากษัตริย ดังนี้
- กิจกรรมวันปยมหาราช
- กิจกรรมวันมาฆบูชา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- กิจกรรมวันพระชาไชยบูรณ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจาอยูหัว
- กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา

ราชินี
2. นักเรียน นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90  เขารวม

กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย

2. นักเรียน นักศึกษา รอยละ 100  เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ตักบาตรเดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 6,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 6,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซึ่งประเพณีการทําบุญตัก
บาตรใหมีสืบตอไป

1. นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการดํารงไวซึ่ง
ประเพณีการทําบุญตักบาตร

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดทําบุญตักบาตรรวมกัน 2. นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนฐานของการเปน
พุทธศาสนิกชนท่ีดี

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90 ท่ีเรียนอยูใน

วิทยาลัยฯ แตละปการศึกษาเขารวมกิจกรรมตักบาตร
เดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน

1. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมตักบาตรเดือนละ
ครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน รอยละ 90
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ สงเสริมและประกวดการทํากิจกรรมหนาเสาธง

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย 5,000 - - - - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม 5,000 - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา
และพระมหากษัตริย

1. นักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา  และพระมหากษัตริย

2. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูมีระเบียบวินัย
ตรงตอเวลา

2. นักเรียน นักศึกษา เปนผูมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  เขารวม

กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธงแตละภาคเรียน มีผลการ
ผานการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 85

1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  เขารวม
กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธงแตละภาคเรียน รอยละ 90
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัด  มัสยิด  โบสถคริสต  วิทยาลัย และชุมชน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม มีความ
สํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี  มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคม

2. เพ่ือสรางผูนําเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพใหกับ
สถานศึกษา

2. เสริมสรางภาวะผูนําของนักเรียน นักศึกษาในการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคม

3. เพ่ือพัฒนากลอมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาใหเปนผู
มีเมตตาชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม

3. นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความรับผิดชอบ
และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัว

4. สงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม และพัฒนาระบบนิเวศ 4. สถานท่ีตางๆ ไดรับการพัฒนาระบบนิเวศ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น   รอยละ 90  เขารวม

กิจกรรม
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น   รอยละ 100

เขารวมกิจกรรม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นําความรู คูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครู นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ประจําปการศึกษา 2560

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระดับชั้น ปวช. 1 วันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้น ปวช. 3 วันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2560
ระดับชั้น ปวส. 1 วันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม 2560
ระดับชั้น ปวส. 2 วันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2559

 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - -
- คาใชสอย - 280,000 - 330,000 - 602,285
- คาวัสดุ - - -

รวม - 280,000 - 330,000 - 602,285

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให
เปนท่ีประจักษของคนท่ัวไปเพ่ือนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

1. นักเรียน นักศึกษามีภูมิความรูในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมี
ความสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

2. นักเรียน นักศึกษามีภูมิความรูในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพ่ื อส ร า งผู นํ า เยาวชน ท่ี มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ให กั บ
สถานศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษามีภาวการณเปนผูนําท่ีดีใน
สถานศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
4. เพ่ือพัฒนากลอมเกลาจิตใจใหเปนผูมีเมตตา ใหอภัย

และชวยเหลือผูอ่ืน
4. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมท่ี

ดีงาม
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. คณะครู เขารวมกิจกรรม   100 เปอรเซ็นต 1. คณะครู เขารวมกิจกรรม   100 เปอรเซ็นต
2. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม 100 เปอรเซ็นต

(ยกเวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2)
2. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม 100 เปอรเซ็นต

และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดกิจกรรมชมรม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย 33,000 - - - - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม 33,000 - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหครูผูสอน  นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวใน
การศึกษาและฝกฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานไดผลดี
อยางแทจริง

1. ครูผูสอน  นักเรียน นักศึกษาใหความสนใจใน
การศึกษา พัฒนาและฝกฝนวิชาชีพสามารถ
ปฏิบัติงานไดผลดีอยางแทจริง

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีภาวะผูนํา 2. ผลงานของนักเรียน นักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน
3. เ พ่ื อ ให นั ก เรี ย น   นั ก ศึ ก ษ า ได มี โอ ก าส แ ส ด ง

ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
3. นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในทักษะ

ดานวิชาชีพ
4. เพ่ื อ เส ริมส ร างความสั ม พั น ธ ระห ว างนั ก เรี ยน

นักศึกษาและสถานศึกษาตางๆ
4. นักเรียน นักศึกษาในกลุมอาชีวศึกษาภาคเหนือได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกัน
5. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลงานทางวิชาชีพให

ประชาชนและเยาวชนไดเขาใจ สนใจทางดานการ
อาชีพมากยิ่งข้ึน

5. ทุกแผนกวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพ และดําเนินการ
บริการวิชาการวิชาชีพใหแกบุคคลชุมชน และ
หนวยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา  รอยละ 90  เขารวมกิจกรรม

ดังกลาว
1. นักเรียน นักศึกษา  รอยละ 100  เขารวมกิจกรรม

2. ทุกสาขาวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ
ไมนอยกวา 11 ชมรม

2. ทุกแผนกวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพ จํานวน 11
ชมรม

3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2560
เขารวมเปนสมาชิกองคการวิชาชีพฯ

3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2560
เขารวมเปนสมาชิกองคการวิชาชีพฯ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ วันไหวครู  ไหวครูชาง

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 29 มิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 45,000 - - - - 45,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม 45,000 - - - - 45,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนากลอมเกลาจิตใจใหผูเรียนเปนผูมีปญญา  มี
ความออนนอมถอมตน

1. นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ท่ีดีงาม มีความออนนอมถอมตน

2. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติไทยสืบไป 2. นักเรียน นักศึกษารวมสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดี
งามของชาติไทย

3. เพ่ือเปนการตอนรับ  สรางขวัญกําลังใจ และความเปน
สิริมงคล แกนักศึกษาใหม นักศึกษาเกาตลอดจน
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3. นักเรียน นักศึกษาเปนผูประพฤติตนอยูในระเบียบ
วินัย มีความสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเขารวม

กิจกรรม   รอยละ 90
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเขารวม

กิจกรรม   รอยละ 95
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การประชุมทางวิชาการและการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับหนวยระดับภาค และ
ระดับชาติ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - 368,000 - - - 306,558
- คาวัสดุ - - - -

รวม - 368,000 - - - 306,558

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษานําเอาทักษะ ความรูท่ีไดรับ
มาประยุกตใชในภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

1. นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก
การเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและ
ประสบการณกอนออกสูตลาดแรงงานและประกอบ
อาชีพอิสระ

2. นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี  สามารถทํางาน
รวมกันเปนทีมได

3. เพ่ือคัดเลือกผูท่ีชนะการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและ
ทักษาวิช าชีพแตละสาขางาน  เป นตั วแทน เข า
แขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติตอไป

3. นักเรียน นักศึกษาเปนตัวแทนเขารวมแขงขันในระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ไดตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะฯ

ในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ไมนอยกวา
5  สาขาวิชา

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชาเขา
รวมพิธีเปดการประชุมองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย รอยละ 100

2. นักเรียนนักศึกษาไมนอยกวารอยละ  85  เขารวมการ
ประชุมทางวิชาการฯ ระดับหนวย

2. ผูเขารับการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย
รอยละ 90  มีความรูความสามารถในทักษะวิชาชีพ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค  ระดับชาติ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ ระดับหนวย อาชีวศึกษาศึกษาแพร

ระดับภาค จังหวัดจังหวัดลําปาง
ระดับชาติ จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ ระดับหนวย วันท่ี 7 มิถุนายน 2560

ระดับภาค วันท่ี 1 – 7 กรกฎาคม 2560
ระดับชาติ วันท่ี 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - 260,000 - - - 254,542
- คาวัสดุ - - - -

รวม - 260,000 - - - 254,542

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกทาง
ความสามารถเก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

1. นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ  รู
ชนะ  รูอภัย

2. เพ่ือฝกใหนักเรียน นักศึกษามีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ
รูชนะ  รูอภัย

2. นักเรียน นักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียดจาก
การเรยีนการสอน

3. เพ่ือสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตท่ีดี 3. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา
ทํากิจกรรมรวมกันเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาแต

ละประเภทในระดบัจังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ
1. ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาแต

ละประเภท ไดรับรางวัลดังนี้
1. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

1.1 ชนะเลิศวอลเลยบอลหญิง
1.2 ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง
1.3 ชนะเลิศมวยไทยสมัครเลนชาย – หญิง
1.4 ชนะเลิศมวยสากลสมัครเลนชาย – หญิง
1.5 ชนะเลิศเปตอง หญิงเดี่ยว หญิงคู

2. รางวัลท่ีไดรับในระดับภาค
2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 การแขงขัน

วอลเลยบอลหญิง
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

บาสเกตบอลหญิง
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันมวย

ไทยสมัครเลนหญิง
2.4 รางวัลการประเมินหนวยมาตรฐานดีเดน

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ

3. รางวัลท่ีไดรับในระดับชาติ
3.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันมวย

ไทยสมัครเลนหญิง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย หนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี 30 กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 24,000 - - - - 15,470
- คาวัสดุ - - - -

รวม 24,000 - - - - 15,470

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูการทํางานในแบบ
ประชาธิปไตย

1. นักเรียน นักศึกษา  ในสถานศึกษาทุกคน ออกมาใช
สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการวิชาชีพ

2. เพ่ือคัดเลือกนายกองคการ  และคณะกรรรมการ
ดําเนินงานองคการฯ ชุดใหม ประจําปการศึกษา
2560

2. ไดตัวแทนคณะกรรมการองคการวิชาชีพ และ
คณะอนุกรรมการ ในการบริหารงานในปการศึกษา
2560

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ประธานชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ  ลงชื่อสมัครเขา

รับการเลือกตั้งเปนนายกองคการฯ ประจําปการศึกษา
2560

1. หัวหนาชั้น  ประธานชมรม  ระดับชั้น ปวช. 1-2 และ
ปวส.1 สมัครเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการการ
ดําเนินงานองคการฯ ประจําปการศึกษา 2560



100

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. ไดคณะกรรมการองคการวิชาชีพระดับหนวย หนวย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 7 คน
2. ไดคณะกรรมการองคการวิชาชีพระดับหนวย หนวย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 7 คน
3. ไดคณะอนุกรรมการองคการวิชาชีพระดับหนวย

หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 21 คน
3. ไดคณะอนุกรรมการองคการวิชาชีพระดับหนวย

หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 21 คน
4. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองคการ อวท. ทุกชั้นป เขา

รวมกิจกรรมการเลือกตั้ง อยางนอย  รอยละ 90 ของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนอยูในวิทยาลัยฯ

4. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองคการ อวท. ทุกชั้นป เขา
รวมกิจกรรมการเลือกตั้ง  อยางนอย  รอยละ 90

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดกิจกรรมเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญตานยาเสพติด

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี 28 – 29 มกราคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 81,000 - 80,700
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 81,000 - 80,7000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจน
รายวิชาลูกเสือ

1. ลูกเสือวิสามัญปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ
ของลูกเสืออยางถูกตอง

2. เพ่ือใหลูกเสือมีความอดทน  มีระเบียบวินัย  และมี
ความสามัคคี

2. ลูกเสือมีความอดทน  มีระเบียบวินัย  และมีความ
สามัคคี

3. เพ่ือใหลูกเสือไดทํากิจกรรมรวมกันในหมูคณะ  สราง
ความสามัคคีในการทํางานเปนทีม

3. ลูกเสือมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ลูกเสือวิสามัญ   รอยละ 90  เขารวมกิจกรรมดังกลาว 1. ลูกเสือวิสามัญ   รอยละ 96 เขารวมกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน หางไกลยาเสพติด

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 86,000 - - - - 86,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม 86,000 - - - - 86,000

6. ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกทาง
ความสามารถเก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภาพ

1. นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกทางความสามารถ
เก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายภาพ

2. เพ่ือฝกใหนักเรียน นักศึกษามีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ
รูชนะ  รูอภัย

2. นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ
รูชนะ  รูอภัย

3. เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะระหวางครู  นักเรียน
นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา

3. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา
ทํากิจกรรมรวมกันเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

4. เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินผอนคลายความตึงเครียด
จากการเรียนการสอน

4. นักเรียน นักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียดจาก
การเรียนการสอน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา

รอยละ 90  เขารวมกิจกรรมดังกลาว
1. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา

รอยละ 90  เขารวมกิจกรรมดังกลาว

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อาชีวะแพรรวมใจยิ้มไหวสวัสดี

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมี
สัมมาคารวะและความเคารพซึ่งกันและกัน

1. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีสัมมา
คารวะและความเคารพซึ่งกันและกัน

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมี
ความโอบออมอารี  แสดงความเปนกัลยาณมิตร
ตอกัน

2. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีความโอบ
ออมอารี  แสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน

3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากร
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

3. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

4. เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให
เปนท่ีประจักษของคนท่ัวไป

4. นักเรียน นักศึกษารูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยใหเปนท่ีประจักษของคนท่ัวไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรใน

สถานศึกษาทุกคน รอยละ 100 เปนบุคคลท่ีมีสุขภาวะ
ท่ีสมบูรณ  สุขภาพจิตท่ีดีและรวมกันอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน รอยละ 100 เปนบุคคลท่ีมีสุข
ภาวะท่ีสมบูรณ  สุขภาพจิตท่ีดีและรวมกันอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



107

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 30,000 - 30,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 30,000 - 30,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการสนองนโยบายของสํานักคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

1. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสนอง
นโยบายของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความเปนเลิศใน
ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานความสามารถพิเศษ

2. นักเรียน นักศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการ
ดานวิชาชีพ และดานความสามารถพิเศษ

3. เพ่ือสรางจิตสํานึกรักสถานศึกษาและเห็นความสําคัญ
ในการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรักสถานศึกษาและเห็น
ความสําคัญในการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

4. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชน
ทองถ่ิน  และสถานท่ีสาธารณะสมบัติ

4. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
ชุมชน  ทองถ่ิน  และสถานท่ีสาธารณะสมบัติ

5. เพ่ือปลูกฝงความเปนผูรูจักแสวงหา  คิดคน  และสราง
องคความรูใหม

5. นักเรียน นักศึกษา ปลูกฝงความเปนผูรูจักแสวงหา
คิดคน  และสรางองคความรูใหม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
6. เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ  รูจักการทํางานเปน

ทีม
6. นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมูคณะ  รูจัก

การทํางานเปนทีม
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. นักเรียน นักศึกษา  รอยละ 90  เขารวมกิจกรรมตางๆ
ตามท่ีสถานศึกษา หรือหนวยงานภายนอกจัด เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเปนเลิศ

1. นักเรียน นักศึกษา  รอยละ 90  เขารวมกิจกรรมตางๆ
ตามท่ีสถานศึกษา หรือหนวยงานภายนอกจัด เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเปนเลิศ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



109

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 23,000 - 7,420
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 23,000 - 7,420

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนตามคานิยมของคน
ไทย 12 ประการ

1. นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
คานิยมของคนไทย 12 ประการ

2. เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา

2. นักศึกษาวชิาทหารเปนผูมีภาวะผูนํา  มีความเชื่อม่ัน
ในตัวเองกลาตัดสินใจ

3. เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง ดวย
การฝกภาวะผูนํา การตัดสินใจในภาวะสําคัญได

3. นักศึกษาวิชาทหารมีภาวะผูนํา ความเชื่อม่ันในตนเอง

4. เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนพล และธุรกิจ สถานศึกษาวิชา
ทหารเปนไปดวยความเรียบรอย

4. ทะเบียนพล และธุรกิจ สถานศึกษาวิชาดําเนินการไป
อยางเปนระเบียบเรียบรอย

5. เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนยฝกแข็งขัน
สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน

5. ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนยฝกแข็งขัน
สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
6. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ ใชปฏิบัติงาน ปรับปรุงสํานักงาน และ

รับการศึกษาดูงานจากหนวยฯ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ
6. มีวัสดุอุปกรณ ใชปฏิบัติงาน ปรับปรุงสํานักงาน และ

รับการศึกษาดูงาน
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. นักศึกษาวิชาทหารรอยละ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค รอยละ 95

1. นักศึกษาวิชาทหารรอยละ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค รอยละ 98

2. ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร มีวัสดุอุปกรณใชในการจัด
กิจกรรมอยางเพียงพอ

2. ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร มีวัสดุอุปกรณใชในการจัด
กิจกรรมอยางเพียงพอ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 และสิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 210,000 - 147,375
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 210,000 - 147,375

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูแลรักษาสุขภาพรางกาย

1. นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
แลรักษาสุขภาพรางกาย

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยท่ีดี
สมบูรณ  แข็งแรงท้ังทางรางกายและจิตใจ

2. นักเรียน นักศึกษาไดทราบถึงสุขภาพของตนเอง

3. เพ่ือเปนสวัสดิการในการรักษาพยาบาลใหแกนักเรียน
นักศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยท่ีดีท้ังทาง
รางกายและจิตใจ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน   จํานวน  2,000 คน  ไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป
1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,017 คน  ไดรับการ

ตรวจสุขภาพประจําป
2. นักเรียน นักศึกษา  รอยละ 90  มีสุขภาพ พลานามัย

ท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ
2. นักเรียน นักศึกษา รอยละ 95 มีสุขภาพ พลานามัย

ท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ตรวจติดตามควบคุมการเขาหอพัก บานเชาของนักเรียน นักศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 5,000 - 5,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 5,000 - 5,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือรวบรวมขอมูลพฤติกรรมและสภาพการพักอาศัย
ของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

1. สถานศึกษาทราบขอมูลพฤติกรรมและสภาพการพัก
อาศัยของนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษา สามารถ
ดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและพิจารณาเงินกูเพ่ือ
การศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษา 2. สามารถดําเนินการแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

3. เพ่ื อสรางความสัม พันธ ท่ี ดี ระหวางสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา  และผูประกอบการหอพักบานเชา

3. เกิดสัมพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษา  นักเรียน
นักศึกษา  และผูปกครอง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปญหาดานตาง ๆ   รอยละ 90

ไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองและเหมาะสมจาก
สถานศึกษา

1. จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปญหาดานตาง ๆ รอยละ
90  ไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองและเหมาะสมจาก
สถานศึกษา

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



115

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เผยแพรความรูเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปวยตางๆ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 2,600 - 2,600
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 2,600 - 2,600

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรค
และอาการเจ็บปวยตางๆ มากข้ึน

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาสามารถปองกันและดูแล
สุขภาพรางกายใหปราศจากโรคภัยและอาการเจ็บปวย
ตาง ๆ

2. นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใช
ยาไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูเก่ียวกับการใชยาได
อยางถูกตอง

3. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูเก่ียวกับโรคและ
อาการเจ็บปวยตางๆ ไปใชในการดูแลและปองกัน
ตนเองใหปราศจากโรคและอาการเจ็บปวยตางๆ ได
อยางถูกวิธี

4. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูเก่ียวกับการออก
กําลังกายอยางถูกตอง

4. นักเรียน นักศึกษามีความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย
อยางถูกตอง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จํานวน 2,000  คน  ไดรับ

ความรูเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน   จํานวน 2,017 คน  ไดรับ

ความรูเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ขับข่ีปลอดภัย  ไมทําผิดกฎจราจร
ภายใตโครงการ ขับข่ีปลอดภยั

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ปกครอง ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - -
- คาใชสอย - - - 3,045 10,000 10,000
- คาวัสดุ - - -

รวม - - - 3,045 10,000 10,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน

1. นักเรียน นักศึกษาขับข่ียานพาหนะบนทองถนนได
อยางปลอดภัย

2. เพ่ือใหพัฒนาใหนักเรียน  นักศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับปฏิบัติตามกฎจราจร

2. นักเรียน  นักศึกษา  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน  นักศึกษารอยละ 90 ขับข่ียานพาหนะความ

ปลอดภัย
1. นักเรียน  นักศึกษารอยละ 90 ขับข่ียานพาหนะความ

ปลอดภัย
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ สถานศึกษาสีขาว

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ปกครอง ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษา เก่ียวของกับปญหา
สารเสพติด อบายมุข และการพนันม่ัวสุม

1. นักเรียน นักศึกษา  ครูท่ีปรึกษาและทุกฝายท่ี
เก่ียวของใหความรวมมือในการ แกปญหาดานสาร
เสพติด  อบายมุข  การม่ัวสุม  เปนอยางดี

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของ
สังคม

2. นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไม
เก่ียวของกับสารเสพติด อบายมุข และการพนันม่ัวสุม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาไมเก่ียวของกับสารเสพติด อบายมุข

และการพนันม่ัวสุม รอยละ 98
1. นักเรียน นักศึกษาไมเก่ียวของกับสารเสพติด อบายมุข

และการพนันม่ัวสุม รอยละ 98



120

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปท่ี 1

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 2 และ 8 พฤษภาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 21,275 - 21,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 21,275 - 21,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความเขาใจอันดี ประสานสัมพันธระหวาง
สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/
นักศึกษาและผูปกครอง

1. การประสานงานระหวางสถานศึกษา  บุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน/นักศึกษาและผูปกครอง
ประสบความสําเร็จ  สรางความเขาใจอันดีตอกัน

2. เพ่ือแจงนโยบายการบริหารการศึกษาใหกับนักเรียน
นักศึกษาและผูปกครองทราบ

2. นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองทราบถึงนโยบายการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษา

3. เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปรับพฤติกรรมตอการ
เรียนการสอนสายอาชีพไดอยางเหมาะสม

3. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพท่ีเลือกศึกษาตออยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง  คิดเปนรอยละ 100

เขารวมประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนด
1. นักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง เขารวมการประชุม

ดังนี้
- ระดับ ปวช. จํานวน 423 คน จากท้ังหมด 460 คน

คิดเปนรอยละ 92
- ระดับ ปวส. จํานวน 399 คน จากท้ังหมด 417 คน

คิดเปนรอยละ 96

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัดแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนนิงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 25,000 - 12,200
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 25,000 - 12,200

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหขอมูลและแนะแนวดานการศึกษาวิชาชีพท่ี
ถูกตอง  ตลอดจนประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตร
ท่ีเปดสอนในระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีแก
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาสในจังหวัด

1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอในสาขาวิชาชีพท่ี
ตนเองสนใจและมีความถนัด  และสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน นักศึกษาในแตละสาขาวิชาให
มากข้ึน

2. นักเรียนเลือกศึกษาตอสายอาชีพในแตละสาขาวิชา
เพ่ิมมากข้ึน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. แนะแนว  ประชาสัมพันธและใหขอมูลดานการศึกษา

วิชาชีพและหลักสูตรท่ีเปดสอนแกโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จํานวน  25
แหง

1. แนะแนว  ประชาสัมพันธและใหขอมูลดานการศึกษา
วิชาชีพและหลักสูตรท่ีเปดสอนแกโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จํานวน  22
แหง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1. ช่ือโครงการ มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. อ่ืนๆ สอศ.
- คาตอบแทน - - - 352,000 60,000 412,000
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - 352,000 60,000 412,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย  มีความประพฤติดี เรียบรอยและ มี
ความตั้งใจในการเรียนเปนการแบงเบาภาระของ
ผูปกครองดานการศึกษาของบุตรหลาน

1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับทุนการศึกษา เปนการแบง
เบาภาระของผูปกครองดานการศึกษา

2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี

กําหนด  จํานวน  11  สาขาวิชา ไดรับการพิจารณารับ
ทุนการศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด  จํานวน  11  สาขาวิชา จํานวน 95 คน ไดรับ
การพิจารณารับทุนการศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และเขาคายคุณธรรมจริยธรรม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 35,780 - 26,280
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 35,780 - 26,280

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดรับ
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษา
ตอ  การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความ
พรอมเขาสูตลาดแรงงาน

1. นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษามีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับแนวทางในการศึกษาตอการประกอบ
อาชีพอิสระและการเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานไดอยางเหมาะสม

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดทราบ
ขอมูลในดานตาง ๆ  เพ่ือเรียนรูและพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหพรอมไดอยางเหมาะสม  สามารถปรับตัวเขากับการ
ทํางานและดําเนินชีวิตไดอยางประสบความสําเร็จใน
อนาคต

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและปรับตัวไดอยางเหมาะสม
เพ่ือเขาสูการประกอบอาชีพ  โดยดําเนินชีวิตไดอยาง
ม่ันใจและประสบความสําเร็จในอนาคต
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 632
คน  คิดเปนรอยละ  100  เขารับการปจฉิมนิเทศ

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจะ
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 621
คน  คิดเปนรอยละ  100  เขารับการปจฉิมนิเทศ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ครูท่ีปรึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนท่ี 2/2559 วันท่ี 13 , 14 ตุลาคม 2559

ภาคเรียนท่ี 1/2560 วันท่ี 11 , 12 พฤษภาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 88,500 - 43,075
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 88,500 - 43,075

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางนักเรียน
นักศึกษา  ผูปกครอง  และสถานศึกษา

1. เกิดความเขาใจอันดีระหวางนักเรียน นักศึกษา
ผูปกครอง และสถานศึกษา

2. เพ่ือรวมกันศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา

2. นักเรียน นักศึกษา  และผูปกครองไดทราบถึงนโยบาย
ในการบริหารสถานศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง  รอยละ 90 เขา

รวมประชุมผูปกครองตามวันและเวลาท่ีกําหนด
1. นักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง  รอยละ 90 เขา

รวมประชุมผูปกครองตามวันและเวลาท่ีกําหนด
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมพบและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Home Room)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ครูท่ีปรึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 5,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 5,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาไดคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา  ท้ังในดานท่ีเปนปญหาและดานท่ีควร
สงเสริม  เพ่ือชวยลดปญหานักเรียน นักศึกษาลาออก
กลางคัน

1. ชวยลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา

2. เพ่ือท่ีจะชวยเสริมสรางและพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ใหเปนคนเกง  คนดี  มีความสุขในสังคมและพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางท่ีถูกตอง

2. นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปนคนเกง  คนดี
และมีความสุขในสังคม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูท่ีปรึกษาพบ และใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแก

นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ  อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง

1. ครูท่ีปรึกษาพบ และใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแก
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



133

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การจัดทําแบบฟอรมแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา (Portfolio)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ครูท่ีปรึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4. สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 17,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 17,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนท่ีเก็บรวบรวมชิ้นงาน (Portfolio) ของ
นักเรียน นักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษา มีแฟมสะสมผลงานเพ่ือเก็บ
รวบรวมผลงานตางๆ ของตนเอง

2. เพ่ือเปนหลักฐานและขอมูลในการศึกษาตอและสมัคร
งานในอนาคต

2. นักเรียน นักศึกษา มีแฟมสะสมผลงานไปใชประกอบ
ในการศึกษาตอและสมัครงานได

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2

จัดทําแฟมสะสมผลงานของตนเอง
1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2

จัดทําแฟมสะสมผลงานของตนเอง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤษภาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - 200,000 - - 199,415
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - 200,000 - - 199,415

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนา และซอมบํารุงระบบสารสนเทศและ
สัญญาณอินเตอรเน็ตภายในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบสารสนเทศและเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต
ไดรับการซอมบํารุง และพัฒนา

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสัญญาณ
อินเตอรเน็ตสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ระบบสารสนเทศและเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต
สามารถใหบริการครู  บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. จุด/สถานท่ีใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถใช

งานได รอยละ 100
1. จุด/สถานท่ีใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถใช

งานได รอยละ 100
2. พ้ืนท่ีการบริการเครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุม รอย

ละ 80 ของพ้ืนท่ีวิทยาลัยฯ
2. พ้ืนท่ีการบริการเครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุม รอย

ละ 80 ของพ้ืนท่ีวิทยาลัยฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีความ
ตระหนัก ใหความสําคัญและเขาใชงานระบบ ศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษามีตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ของระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการณ

2. สถานประกอบการในทองถ่ินใหความรวมมือและรวม
เปนเครือขายศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นําเขาขอมูลนักเรียน  นักศึกษาใหม ระดับ ปวช. 1

และ ปวส.1 ปการศึกษา 2560 ผานเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส Website : www.v-cop.net

1. นําเขาขอมูลนักเรียน  นักศึกษาใหม ปการศึกษา
2560 จํานวน 931 คน ผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส
Website : www.v-cop.net
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. นักเรียน นักศึกษา  ทักชั้นป เขาปรับปรุงขอมูลของ

ตนเองใหเปนปจจุบัน
2. นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 2,017 คน  เขาปรับปรุง

ขอมูลของตนเองใหเปนปจจุบัน
3. สถานประกอบการในทองถ่ิน เขารวมเครือขายศูนย

กําลังคนอาชวีศึกษา 3 แหง
3. สถานประกอบการในทองถ่ิน เขารวมเครือขายศูนย

กําลังคนอาชีวศึกษา 3 แหง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ .
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก วิทยาลัยฯ มีภารกิจในชวงเวลาดังกลาวมากจึงเลื่อนไปดําเนินการใน

ปงบประมาณถัดไป

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย 100,000 - - - - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม 100,000 - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทํางานวิจัย เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา และสามารถจัดทําผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ได

-

2. สถานศึกษามีผลงานมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  ซึ่ง
สามารถนํามาใชประโยชน เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

จํานวน 10 เรื่อง
-

2. บุคลากรทางการศึกษาจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จํานวน 25 เรื่อง

-

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
วิทยาลัยฯ มีภารกิจในชวงเวลาดังกลาวมาก

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
เลื่อนไปดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมการทํางานวิจัยในชั้นเรียน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 60,000 - - - - 5,145
- คาวัสดุ - - - -

รวม 60,000 - - - - 5,145

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจใหกับครูในการ
จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนใหถูกตองและมีคุณภาพ

1. ครูมีความรู  ความเขาใจในการจัดทํางานวิจัยในชั้น
เรียนท่ีถูกตองและมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ
สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได

2. สถานศึกษามีงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ  สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพ
ภายนอก และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ นําผลงานไป
เผยแพรในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาคและชาติได
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูไดรับความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการวิจัย

สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง  คิด
เปนรอยละ 100

1. ครูผูสอน ไดรับความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับ
กระบวนการวิจัย สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
รอยละ 100

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน และผลงานวิจัย

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนท่ี 2/59 วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

ภาคเรียนท่ี 1/60 วันท่ี 6 กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย 50,000 - - - - 43,075
- คาวัสดุ - - - -

รวม 50,000 - - - - 43,075

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทํา
ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน และ
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ

1. ครูผูสอน และนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจ
มีความสามารถในการจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพ ในรูปแบบตาง ๆ

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ
โครงงาน  สื่อการเรียนการสอน และผลงานตาง ๆ ของ
ครูและนักเรียน นักศึกษา โดยชองทางท่ีหลากหลาย
ไดแก การสงเขาประกวด  การจัดแสดงในโอกาสตาง
ๆ

2. สถานศึกษามีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน งาน
สรางสรรคและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีรูปแบบการ
เผยแพรท่ีหลากหลาย  สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกได
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. จัดประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพ  ของครูและ
นักเรียน นักศึกษา  อยางนอยปละ 1 ครั้ง

1. จัดประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิชาชีพ   ของครูและ
นักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. มีผลงานของนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกในการจัด
ประกวด  จํานวน 50 ชิ้น

2. มีผลงานของนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกในการจัด
ประกวด ดังนี้
- ภาคเรียนท่ี 2/59 จํานวน 17 ชิ้น
- ภาคเรียนท่ี 1/60 จํานวน 25 ชิ้น

3. มีผลงานของครูท่ีไดรับการคัดเลือกในการจัดประกวด
จํานวน 50 ชิ้น

3. มีผลงานของครูท่ีไดรับการคัดเลือกในการจัดประกวด
- ภาคเรียนท่ี 2/59 จํานวน 75 ชิ้น
- ภาคเรียนท่ี 1/60 จํานวน 80 ชิ้น

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ โรงแรมชะอํา วิลลา จังหวัดเพชรบุรี

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 21 – 23 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4. สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 181,600 - 13,863
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 181,600 - 13,863

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความตระหนักในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจในมาตรฐานการประเมิน
และรับรองคุณภาพสถานศึกษาดานการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก (Asia Pacific
Accreditation and Certification Commission :
APACC)

2. ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน  มี
ความรู  ความเขาใจในเรื่อง มาตรฐานการประเมิน
และรับรองคุณภาพสถานศึกษา  ดานการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก (Asia Pacific
Accreditation and Certification Commission :
APACC)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
3. เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการประเมินและ

รับรองคุณภาพสถานศึกษา  ดานการอาชีวศึกษา
ระดั บภาค พ้ื น เอ เชี ยและแปซิ ฟ ก  (Asia Pacific
Accreditation and Certification Commission :
APACC)

3. สถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐานการประเมิน
และรับรองคุณภาพสถานศึกษา  ดานการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก (Asia Pacific
Accreditation and Certification Commission :
APACC)

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. สถานศึกษามีการเก็บขอมูลตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา  ดานการ
อาชีวศึกษา  ระดับภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก (Asia
Pacific Accreditation and Certification
Commission : APACC)

1. มีขอมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา  ดานการอาชีวศึกษา  ระดับ
ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



147

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม – เมษายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 12,400 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 12,400 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ความรู
ข้ันตอน แนวปฏิบัติในการสงเสริมผลิตผลการคาได
อยางถูกตอง

1. ครูผูสอนมีความรูในข้ันตอนการสงเสริมผลิตผลการคา

2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถจัดทํา สผ. ใหถูกตองเปนไป
ตามระเบียบและเปนปจจุบัน

2. การจัดทํา สผ. มีความถูกตองเปนไปตามระเบียบและ
เปนปจจุบัน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอน จํานวน 80 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ครูผูสอน จํานวน 79 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เทศกาลเคกเพ่ือทุนการศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเสริมสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน
นักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษาไดนําทักษะ ความรูในวิชาชีพมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง

2. เพ่ือนํารายไดเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาท่ี
เรียนดี แตยากจน

2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนดี แตยากจน ไดรับ
ทุนการศึกษากก.

3. เพ่ือสงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน 3. ชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองทางดาน
การศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน   นักศึกษาจํานวน 2,000 คน ไดฝกปฏิบัติ

และมีรายไดระหวางเรียน
1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,017 คน ไดฝกปฏิบัติ

และ มีรายไดระหวางเรียน
2. ปริมาณผูเรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 2. ปริมาณผูเรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรในสถานศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก โรงพยาบาลแพร มีจํานวนผูขอรับบริการจํานวนมาก แตมีบุคลากรไม

เพียงพอ  จะดําเนินการประมาณเดือน  ต.ค.60

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 1,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 1,000 - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

-

2. เพ่ือเปนสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลแก
บุคลากรในสถานศึกษา

-

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

จํานวน 84 คน
-

2. คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
จํานวน 84 คน

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ แลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือน มีนาคม – เมษายน  2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - - - -

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาและสรางเครือขาย
ความรวมมือทางดานวิชาชีพ

1. บุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือทางดานวิชาชีพ

2. เพ่ือนําความรูมาพัฒนาจัดระบบการศึกษา ปรับวิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวธิีสอบ

2. ไดนําความรูมาพัฒนาจัดระบบการศึกษา ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธสีอบ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร ครูและเจาหนาท่ี จํานวน 1 – 5 คน ได

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานวิชาชีพจาก
สถานปะกอบการ

1. คณะผูบริหาร ครูและเจาหนาท่ี จํานวน 7 คน ได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานวิชาชีพจาก
สถานปะกอบการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ วันมุฑิตาจิตผูสูงอายุอาชีวศึกษาแพร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 17 เมษายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 10,000 - 10,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 10,000 - 10,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เยาวชนไทยไดตระหนัก เห็นความสําคัญอันเปน
การแสดงความกตัญูกตเวทีและสัมมาคารวะตอ
ผูใหญ

1. คณะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญและคุณคาทางวัฒนธรรม
ของชาวไทย

2. เพ่ือสงเสริม ฟนฟู อนุรักษประเพณีวันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุ ไวใหคนรุนหลังไดสืบสานตอไป

2. คณะผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสงเสริม
ฟนฟู อนุรักษประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุไว
ใหคนรุนหลังไดสืบสานตอไป

3. เพ่ือเปนการสรางความรัก ความสามัคคี และความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา

3. คณะผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความ
รัก ความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน
ภายในสถานศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน

123 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ
1. คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน

100 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ จังหวัดเพชรบุรี

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 540,000 - 500,000
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 540,000 - 500,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความตระหนัก ดานวินัย คุณจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในบทบาทหนาท่ีการเปนขาราชการ

1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ตระหนัก ดานวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศนในการทํางานของ
บุคลากร

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศนในการทํางานของ
บุคลากร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร  ครู  และเจาหนาท่ี   รอยละ 90 เขา

รวมกิจกรรมตามโครงการ
1. คณะผูบริหาร  ครู  และเจาหนาท่ี รอยละ 90 เขา

รวมกิจกรรมตามโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ คนดีศรีอาชีวะแพร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเทคนิคแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 16 มกราคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 10,000 - 9,925
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 10,000 - 9,925

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

2. เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา

2. ยกยอง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไมนอยกวารอย

ละ 10 ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปน คนดีศรีอาชีวะ
แพร

1. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา รอยละ 10.83
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนคนดีศรีอาชีวะแพร



160

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ทะเบียน ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี 3 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 90,350 - 80,600
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 90,350 - 80,600

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหแกนักเรียนนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษา

1. สรางความภาคภูมิใจใหแกนักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา

2. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและเกิดความ
รักความผูกพันตอสถานศึกษา

2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความผูกพันตอ
สถานศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3

จํานวน  333  คน
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 236 คน

จากท้ังหมด 350 คน เขารวมพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2
จํานวน  296  คน

2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 226 คน
จากท้ังหมด 321 คน เขารวมพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



163

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาคารสถานท่ี ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 100,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 100,000 - -
หมายเหตุ เบิกจายในงบดําเนินงาน คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาและความเปนเลิศอยู
ตลอดเวลา

1. สภาพภูมิทัศนภายในสถานศึกษาไดรับการปรับปรุง
และพัฒนาใหมีสภาพท่ีรมรื่น นาอยู สะอาด และเปน
ระเบียบเรียบรอย

2. เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราชทานงาน
สมศ.

2. สภาพภูมิทัศนภายในสถานศึกษาไดมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับของสังคมและ ชุมชน

3. เพ่ือใหผูเรียน เรียนอยางมีความสุข และมีคุณภาพ 3. ผูเรียนไดเรียนในสถานศึกษาอยางมีความสุข และ
มีคุณภาพ

4. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย
มีสวนรวม มีความรูความเขาใจในการท้ิงขยะลง ถัง
ขยะ และแยกประเภทของขยะ

4. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีสวน
รวมในการจัดการขยะ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
5. เพ่ือเปนการลดปริมาณการท้ิงขยะภายในวิทยาลัยฯ 5. ลดปริมาณการท้ิงขยะภายในวิทยาลัยฯ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. สภาพภูมิทัศนภายในสถานศึกษา  รอยละ 95 มีความ

รมรื่น นาอยู สะอาด เรียบรอย เปนท่ียอมรับของ
นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังประชาชนท่ัวไป
และสถานศึกษาตางๆ ท่ีเขามาศึกษาดูงานภายใน
วิทยาลัยฯ

1. สภาพภูมิทัศนภายในสถานศึกษา  รอยละ 95 มีความ
รมรื่น นาอยู สะอาด เรียบรอย

2. จํานวนนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท้ิงขยะใหถูกท่ี
และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึน

2. นักเรียน นักศึกษา รอยละ 95 มีพฤติกรรมท้ิงขยะให
ถูกท่ี และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึน

3. มีจุดท้ิงขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ท่ัววิทยาลัย 3. มีจุดท้ิงขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ท่ัววิทยาลัย

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี ( 5ส. )

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาคารสถานท่ี ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 100,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 100,000 - -
หมายเหตุ เบิกจายในงบดําเนินงาน คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือดูแลรักษาหองเรียนและหองปฏิบัติการ อาคาร
สถานท่ีใหพรอมใชงาน

1. หองเรียนและหองปฏิบัติการ ของสาขาวิชาตาง ๆ มี
สภาพท่ีสมบูรณ พรอมสําหรับการใชจัดการเรียนการ
สอน

2. เพ่ือควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑประจําหองใหมีสภาพ
สมบูรณรองรับการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช
ประกอบในกิจกรรมดานจัดการเรียนการสอน

2. สถิติการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑมีจํานวนครั้งในการ
ซอมแซมลดลงเนื่องจากมีการควบคุมดูแลอยาง
สมํ่าเสมอ

3. เพ่ือปรุงปรุงภูมิทัศนใหสวยงามและใหบริการทางดาน
การเรียนรูท่ีหลากหลายแกนักเรียน นักศึกษา

3. ภูมิทัศนภายในสถานศึกษาไดรับปรุงปรุงใหสวยงาม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
4. เพ่ือปรับปรุงซอมแซมฝาเพดานอาคารใหสามารถอยู

ในสภาพท่ีดี คงทน แข็งแรงและไดมาตรฐาน
4. ปรับปรุงซอมแซมฝาเพดานอาคารใหสามารถอยูใน

สภาพท่ีดี คงทน แข็งแรงและไดมาตรฐาน
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. สถิติการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑมีจํานวนครั้งในการ
ซอมแซมในการซอมแซมลดลงเนื่องจากมีการ
ควบคุมดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอ

1. สถิติการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑมีจํานวนครั้งในการ
ซอมแซมในการซอมแซมลดลง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ หองน้ํา หองสวม  สะอาดนาใชและจัดทําหองน้ํา หองสวมสําหรับผูพิการ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาคารสถานท่ี ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 100,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 100,000 - -
หมายเหตุ เบิกจายในงบดําเนินงาน คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหหองน้ํา หองสวมของวิทยาลัยฯ สะอาด นาใช 1. หองน้ํา หองสวมในสถานศึกษาสะอาด นาใช และมี
จํานวนเพียงพอ

2. เพ่ือใหหองน้ํา หองสวม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับ
ความตองการของนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาท่ี
ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐาน ตามเกณฑท่ีกําหนด

2. หองน้ํา หองสวมในสถานศึกษาไดมาตรฐานตามเกณฑ
ท่ีกําหนด

3. เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการใชหองน้ํา หองสวม อยาง
ถูกสุขอนามัยแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา มี
จิตสํานึกท่ีดีในการใชหองน้ํา หองสวม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
4. เพ่ือจัดทําหองน้ํา หองสวม สําหรับผูพิการ 4. ผูพิการ สามารถใชหองน้ํา หองสวม ไดสะดวก

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. หองน้ํา หองสวมในสถานศึกษา  รอยละ 90 ไดรับการ

ซอมแซม ปรับปรุงเพ่ือใหสามารถใชการได
1. หองน้ํา หองสวมในสถานศึกษา  รอยละ 90 ไดรับการ

ซอมแซม ปรับปรุงเพ่ือใหสามารถใชการได
2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา

รอยละ 90 มีจิตสํานึกท่ีดีในการใชหองน้ํา หองสวม
อยางถูกสุขอนามัย

2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา
รอยละ 90 มีจิตสํานึกท่ีดีในการใชหองน้ํา หองสวม
อยางถูกสุขอนามัย

3. มีหองน้ํา หองสวม สําหรับผูพิการ จํานวน 2  หอง 3. มีหองน้ํา หองสวม สําหรับผูพิการ จํานวน 2  หอง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อนุรักษพลังงานไฟฟา และน้ําประปา ภายในวิทยาลัย

2.  ผูรับผดิชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน อาคารสถานท่ี ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - - -
- คาใชสอย - - - 100,000 - -
- คาวัสดุ - - - - -

รวม - - - 100,000 - -
หมายเหตุ เบิกจายในงบดําเนินงาน คาตอบแทนคาใชสอย คาวัสดุ

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย
มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน

1. คาไฟฟาของวิทยาลัยลดลง

2. เพ่ือเปนลดคาใชจายและลดปริมาณการใชพลังงาน
ภายในวิทยาลัยลง

2. คาใชจายดานพลังงานของวิทยาลัยฯลดลง

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 3. คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยลดลง
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. จํานวนครู เจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน

1. ครู เจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษารอยละ 95 ท่ีมี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 120 เครื่อง ไดรับการ

บํารุงรักษาทุกเดือน
2. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 100 เครื่อง ไดรับการ

บํารุงรักษาทุกเดือน
3. คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศและคาใชจายดาน

พลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง
3. คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศและคาใชจายดาน

พลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัสดุ ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
งบลงทุน -
- คาครุภัณฑ - - 800,000 1,000,000 - 579,964

รวม - - 800,000 1,000,000 - 579,964

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา

1. เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีของบุคลากร

2. เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ของบุคลากร

3. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

3. สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. มีครุภัณฑและอุปกรณเพียงพอตอความตองการ  รอย

ละ 95
1. มีครุภัณฑและอุปกรณเพียงพอตอความตองการ  รอย

ละ 95
2. มีครุภัณฑและอุปกรณหลากหลายตอการใชงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค  รอยละ 95
2. มีครุภัณฑและอุปกรณหลากหลายตอการใชงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค  รอยละ 95
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑเครื่องเสยีงหอประชุม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน สื่อการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
งบลงทุน - - - -
- คาครุภัณฑ - - 41,400 - - 31,900

รวม - - 41,400 - - 31,900

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑเครื่องเสียงหอประชุม 1. จัดหา และติดตั้งครุภัณฑเครือ่งเสียงหอประชุม
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนและการจัด

ประชุมสัมมนาทางวชิาการของทางวิทยาลยัฯ
2. มีครุภัณฑเครื่องเสียงหอประชมุ ชวยเพ่ิมประสิทธภิาพ

การเรียนการสอนและการจดัประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ของทางวิทยาลัยฯ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ชุดครุภัณฑเครื่องเสียงหอประชุม 1 ชุด 1. ชุดครุภัณฑเครื่องเสียงหอประชุม 1 ชุด ประกอบดวย

- เครื่องขยายกําลังสูง จํานวน 1 เครื่อง
- ตูลําโพง 12 นิว้ จาํนวน 1 คู
- เครื่องมิกเซอร 9 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชดุ
- ขาตั้งลําโพงแบบติดผนัง จํานวน 1 คู
- อุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 รายการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑจักรเย็บผา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
งบลงทุน - - - -
- คาครุภัณฑ - - 20,000 - - 20,000

รวม - - 20,000 - - 20,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา

1. เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระยะสั้น

2. เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระยะสั้น

3. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

3. ผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. จักรเย็บผากระเปาหิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 1. จักรเย็บผากระเปาหิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



177

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมเชงิปฏบิัติการการเสริมสรางทัศนคติท่ีถูกตอง ตองานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
สาขาวิชา การโรงแรม ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - 8,400 - - 8,400
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - 8,400 - - 8,400

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรมมีความรูและความ
เขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีถูกตองตองานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม

1. ผูเรียนสาขาวิชาการโรงแรมมีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับทัศนคติท่ีถูกตองตองานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 – 3 และนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม มีความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีถูกตองตองานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม

1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 – 3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม มีความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติท่ีถูกตองตองานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม



178

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ปรับปรุงพัฒนาชั้นวางหนงัสือ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วิทยบริการและหองสมุด ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4. สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - 63,900 - - 63,900
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - 63,900 - - 63,900

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาชั้นวางหนังสือใหแข็งแรง ทรง
ตัวไดสมดุลและสวยงามข้ัน

1. ปรับปรุงและพัฒนาชั้นวางหนังสือใหแข็งแรง ทรงตัว
ไดสมดุลและสวยงามข้ัน

2. เพ่ือใหบริการศึกษาคนควาดานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อสาร
สนเทศแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา

2. การริการศึกษาคนควาดานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อสาร
สนเทศแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ปรับปรุงและพัฒนาชั้นวางหนังสือ จํานวน 18 ตู 1. ปรับปรุงและพัฒนาชั้นวางหนังสือ จํานวน 18 ตู
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
หมวดวิชา ภาษาตางประเทศ ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 21 – 22 มกราคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - 41,560 - - 35,929
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - 41,560 - - 35,929

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขม
กอนจบการศึกษา

1. อบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบ
การศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบ

เขมกอนจบการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร
1. หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบ

เขมกอนจบการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมฯ
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ อบรมภาษาอังกฤษวชิาชีพแกครู เจาหนาท่ี

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
หมวดวิชา ภาษาตางประเทศ ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - 46,400 - - 46,400
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - 46,400 - - 46,400

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวิชาชีพแกครู เจาหนาท่ี 1. จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษวิชาชีพแกครู เจาหนาท่ี
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. คณะครู เจาหนาท่ี จาํนวน 100 คน เขารวมรับการอบรม 1. คณะครู เจาหนาท่ี จาํนวน 102 คน เขารวมรับการอบรม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑการสอนคอมพิวเตอรกราฟก (ชุดไฟสตูดิโอ)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
งบลงทุน - - - -
- คาครุภัณฑ - - 49,400 - - 49,400

รวม - - 49,400 - - 49,400

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ีอจัดหาครุภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุน
การเรียนการสอน

1. จัดหาครุภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการ
เรียนการสอน

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ
สามารถนําครุภัณฑมาใชในการเรียนการสอน และมี
จํานวนเพียงพอ

2. นักเรียน นักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ สามารถ
นําครุภัณฑมาใชในการเรียนการสอน และมีจํานวน
เพียงพอ

3. เพ่ือใหสถานศึกษาผลิตนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จไป
อยางมีคุณภาพ

3. ผลิตนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จไปอยางมีคุณภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ชุดครุภัณฑไฟสตูดิโอ 1 ชุด 1. ชุดครุภัณฑไฟสตูดิโอ 1 ชุด ประกอบดวย

- ชุดไฟสตูดิโอ SET3
- ขาตั้งแบบ 3 แกน
- ฉากกระดาษ 3 สี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑการสอนคอมพิวเตอรกราฟก (กลองโดรน)

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนสิงหาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - 97,600 - - 97,600

รวม - - 97,600 - - 97,600

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ีอจัดหาครุภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุน
การเรียนการสอน

1. จัดหาครุภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการ
เรียนการสอน

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ
สามารถนําครุภัณฑมาใชในการเรียนการสอน และมี
จํานวนเพียงพอ

2. นักเรียน นักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ สามารถ
นําครุภัณฑมาใชในการเรียนการสอน และมีจํานวน
เพียงพอ

3. เพ่ือใหสถานศึกษาผลิตนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จไป
อยางมีคุณภาพ

3. ผลิตนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จไปอยางมีคุณภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. กลองโดรนพับขนาดเล็ก 2 ตวั 1. กลองโดรนพับขนาดเล็ก 2 ตวั
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ประกวดหนังสั้น “อาชวีะทําดีเพ่ือพอ”

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก ฝาย วิชาการ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 10 ธันวาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - 12,268 - 12,268
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - 12,268 - 12,268

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับครูและนักเรียน ท่ีเขารวม
โครงการฯ กอนการดําเนินการผลิตหนังสั้น

1. ครูและนักเรียน พัฒนาศักยภาพตนเองดําเนินการ
ผลิตหนังสั้น

2. เพ่ือสงผลงานหนังสั้น “อาชีวะทําดีเพ่ือพอ” 2. ผลิตผลงานหนังสั้น “อาชีวะทําดีเพ่ือพอ” สงเขา
ประกวด

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครู และนักเรียน จํานวน 6 คน เขารับการ Work Shop

การผลิตหนังสั้น
1. ครู และนักเรียน จํานวน 6 คน เขารับการ Work Shop

การผลิตหนังสัน้
2. ผลงานหนังสั้น “อาชีวะทําดีเพ่ือพอ” จํานวน 1 เรื่อง 2. ผลงานหนังสั้น “อาชีวะทําดีเพ่ือพอ” จํานวน 1 เรื่อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑโปรเจคเตอรประจําหอประชุม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง .

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. การคา
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - - 1,000,000 400,000 1,398,000

รวม - - - 1,000,000 400,000 1,398,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร ประจําหอประชุม 1. จัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร ประจําหอประชุม
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายของทาง

วิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายของทาง

วิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร ประจําหอประชุม
จํานวน 2 ชุด

1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร ประจําหอประชุม
จํานวน 2 ชุด

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ทําดีเพ่ือพอ สานตอแกไขปญหายาเสพติด

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ปกครอง ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 26 มิถุนายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - 5,500 - 5,500

รวม - - - 5,500 - 5,500

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษา เก่ียวของกับปญหา
สารเสพติด อบายมุข และการพนันม่ัวสุม

1. จัดกิจกรรมปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษา เก่ียวของ
กับปญหาสารเสพติด อบายมุข และการพนันม่ัวสุม

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของ
สังคม

2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาไมเก่ียวของกับสารเสพติด อบายมุข

และการพนันม่ัวสุม รอยละ 98
1. นักเรียน นักศึกษาไมเก่ียวของกับสารเสพติด อบายมุข

และการพนันม่ัวสุม รอยละ 98
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑสํานักงาน งานปกครอง

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ปกครอง ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - 27,000 - - 27,000

รวม - - 27,000 - - 27,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑเนื่องจากคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับ
การใชงาน

1. จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอกับการใชงาน

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานดานเอกสารของงานใหมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว

2. เพ่ิมประสิทธิภาพงานดานเอกสารของงานใหมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 1 เครื่อง 2. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 1 เครื่อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี



197

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร แบบมีสวนรวม

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน วางแผนและงบประมาณ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ ณ หองประชุมมณีนาน เข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 15 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - 59,350 - 59,350
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - 59,350 - 59,350

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน

1. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางเปนระบบ

2. บุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี จํานวน 50 คน เขา

รวมสัมมนาฯ
1. คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี จํานวน 48 คน เขา

รวมสัมมนาฯ
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน

1 เลม
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน

1 เลม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1. ช่ือโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษา 2559

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ ณ หองประชุมมณีนาน เข่ือนสริิกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 16 มีนาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - 59,350 - 59,350
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - 59,350 - 59,350

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือวิเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

1. ผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา หวัหนางานรวมกัน
วิเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานแตละตวับงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 และสวนท่ี 2 การฝกอบรม

2. ผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา หวัหนางานรวมกําหนด
ผูรับผิดชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานแตละ
ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค
วิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดย
การมีสวนรวมของผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา หัวหนา
งาน

ชั้นสูง พ.ศ. 2559 และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี จํานวน 50 คน เขารวม

สัมมนาฯ
1. ผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี จํานวน 48 คน เขารวม

สัมมนาฯ
2. มีผูรับผิดชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานแตละ

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 จํานวน 1 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้
และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัว
บงชี้

2. มีผูรับผิดชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานแตละ
ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ครบทุกตัวบงชี้

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ใชงานวิชาการพัฒนางานในหนาท่ี”

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - 300,000 - 294,171
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - 300,000 - 294,171

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนา สงเสริมคุณภาพชีวิตครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม
ความรู และทักษะ อันจะนําไปพัฒนา สงเสริม
คุณภาพชีวิต

2. เพ่ือสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ทักษะดานวชิาการ และวิชาชีพสามารถจัดการศึกษา
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน ดวยความเปนมืออาชีพ
ตลอดจนการเพ่ิมพูนวิทยฐานะใหสูงข้ึน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานวิชาการ และวิชาชีพสามารถจัดการศึกษา ปรับ
วิธีเรียน เปลี่ยนวธิีสอน ดวยความเปนมืออาชีพ
ตลอดจนการเพ่ิมพูนวิทยฐานะใหสูงข้ึน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 102 คน 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100 คน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ พัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2016

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 14 – 15 กรกฎาคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - 80,000 - - 80,000
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - 80,000 - - 80,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือประยุกตใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS2016) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

1. นําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS2016) มาประยุกตใชและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา ระหวางผูบริหาร บุคลากรทุก
แผนก/งาน ผูปกครองกับครูท่ีปรึกษา และเครือขาย
ครูท่ีปรึกษา

2. มีชองทางในการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา
ระหวางผูบริหาร บุคลากรทุกแผนก/งาน ผูปกครอง
กับครูท่ีปรึกษา และเครือขายครูท่ีปรึกษา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา RMS2016 จํานวน 1 ระบบ
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา RMS2016 จํานวน 1 ระบบ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. คณะผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี เขารวมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือสรางความรู ความเขาใจระบบ
สารสนเทศฯ

2. คณะผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี จํานวน 74 คน เขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
ระบบสารสนเทศฯ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมสัปดาหวันครู

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 11 มกราคม 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - 10,000 - 7,650
- คาวัสดุ - - - - - -

รวม - - - 10,000 - 7,650

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีความตระหนักเห็น
ความสําคัญของวันครู

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และ
เห็นความสําคัญในวิชาชีพครู

2. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบและความเสียสละของครู
ท่ีมีตอสังคม

2. ครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความเสียสละตอ
สังคม

3. เพ่ือเปนการสรางความรัก ความสามัคคี และความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความ
สามัคคี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 86 คน

เขารวมกิจกรรม
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 83 คน

เขารวมกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
2. ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 80 คน เขา

รวมกิจกรรม
2. ผูปกครอง จํานวน 41 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน

13 คน เขารวมกิจกรรม

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป All in one

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสรจ็แลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - 23,000 - - 23,000

รวม - - 23,000 - - 23,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชในงานสํานักงาน 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชในงานสํานักงาน
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2. การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป All in one

จํานวน 1 เครื่อง
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป All in one

จํานวน 1 เครื่อง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพงานการเงิน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน การเงิน ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - 9,000 - - 9,000

รวม - - 9,000 - - 9,000

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงินท่ีมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และถูกตอง

1. มีเครื่องพิมพหัวเข็ม ใชในออกใบเสร็จรับเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว และถูกตอง

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. เครื่องพิมพหัวเข็ม จํานวน 1 เครื่อง 1. เครื่องพิมพหัวเข็ม จํานวน 1 เครื่อง

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.3 ดานงบประมาณ
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ ปรังปรุงเสียงตามสายภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน ประชาสัมพันธ ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. ชมรมศิษยเกา
งบลงทุน - - - - - -
- ครุภัณฑ - - 257,100 - - 257,100

รวม - - 257,100 - - 257,100

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือชวยประชาสัมพันธขาวสารของวิทยาลัยฯ ไปยัง
กลุมเปาหมายครอบคลุมและตรงจุด

1. ประชาสัมพันธขาวสารของวิทยาลัยฯ ไปยัง
กลุมเปาหมายครอบคลุมและตรงจุด

2. เพ่ือสรางความรวมมืออันดีของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

2. เสริมสรางความรวมมืออันดีของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

3. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ความสามารถประชาสัมพันธ ไดตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ

3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความสามารถ
ประชาสัมพันธ ไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการ

4. เพ่ือสรางความบันเทิงในชวงเวลาท่ีกระจายเสียง 4. สรางความบันเทิงในชวงเวลาท่ีกระจายเสียง
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแยกตามสาขาวิชา จํานวน
1 รายการ

1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแยกตามสาขาวิชา จํานวน
1 รายการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2 ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

1.  ช่ือโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
หนวยงาน สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร
สถานท่ีดําเนินการ จังหวัดแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 154,000.- 154,000.-
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 154,000.- 154,000.-

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 1. กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร 6
สถานศึกษาจัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ

1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร 6
สถานศึกษาจัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2  ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

1.  ช่ือโครงการ เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 189,600.- 189,600.-
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 189,600.- 189,600.-

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจางครูผูสอนสายวิชาชีพ ลดภาระคาใชจายของ
สถานศึกษา

1. จางครูผูสอนสายวิชาชีพ สามารถลดภาระคาใชจาย
ของสถานศึกษา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ครูผูสอนสายวิชาชีพ จํานวน 1 คน 1. ครูผูสอนสายวิชาชีพ จํานวน 1 คน คือ

นาวิชราภรณ  รัศมี ครูพิเศษสอน

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2  ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

1.  ช่ือโครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหกับนักเรียน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน บุคลากร ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - -
- คาใชสอย - - - - 117,600.- 117,600.-
- คาวัสดุ - - - -

รวม - - - - 117,600.- 117,600.-

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสายธุรการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแบงเบาภาระงานของครูผูสอน

1. มีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสายธุรการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแบงเบาภาระงานของครูผูสอน

2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน อันจะ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. บุคลากรทางการศึกษา สายธุรการปฏิบัติงาน จํานวน

1 คน
1. บุคลากรทางการศึกษา สายธุรการปฏิบัติงาน จํานวน

1 คน คือ นางสาวกิตติยา  สายทอง เจาหนาท่ีธุรการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

7.2  ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2559

1.  ช่ือโครงการ คาอุปกรณการเรียนของนักเรียน

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน พัสดุ ฝาย บริหารทรัพยากร
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก .

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง ..

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ.
- คาตอบแทน - - - - - -
- คาใชสอย - - - - - -
- คาวัสดุ - - - - 491,000.- 491,000.-

รวม - - - - 491,000.- 491,000.-

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณยืมเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. มีอุปกรณการเรียนประจํา
สาขาวิชา

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับ ปวช. มีอุปกรณการเรียน 1. สาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับ ปวช. จํานวน 10 สาขาวิชา

มีอุปกรณการเรียนประจําสาขาวิชา

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

7.2  ดานงบประมาณ
ไมมี

7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1.  ช่ือโครงการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล

2.  ผูรับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร

3.  ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานเสร็จแลว ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2560
 ยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจาก

.

4.  สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนท่ีพอใจ  ควรปรับปรุง

.

5.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ประเภทรายจาย
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณ

ที่จายจริงเรียนฟรี 15 ป บํารุงการศึกษา อุดหนุน สอศ.
- คาตอบแทน - - -
- คาใชสอย - - - 20,000.- 20,000.-
- คาวัสดุ - - -

รวม - - - 20,000.- 20,000.-

6.  ผลผลิตของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลแกนักเรียน นักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

2. เพ่ือสงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถอยูใน
สังคมได อยางมีความสุขแกนักเรียน นักศึกษา

2. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล
ความรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรษาแพร

เปาหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
1. คณะกรรมการองคการวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา

ตัวแทนหอง จํานวน 120 คน  เขารวมโครงการ
คุณธรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาล

1. คณะกรรมการองคการวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา
ตัวแทนหอง จํานวน 120 คน  เขารวมโครงการ
คุณธรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาล

7.  ปญหา / อุปสรรค
7.1 ดานบุคลากร

ไมมี

. 7.2  ดานงบประมาณ
ไมมี

. 7.3 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี
ไมมี

. 7.4 ดานการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)
ไมมี

8.  ขอเสนอแนะ / ขอควรพัฒนา
ไมมี

.



223

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

รายการครุภัณฑที่จัดซื้อดวยเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

1 20 มี.ค. 60 ชุดปฏิบัติการครัวรอน ประกอบดวย 1 ชุด 1,523,364.49
อางลางสแตนเลส 2 หลุม 1 ตัว 45,000.00
ชั้นวางอุปกรณ 4 ชั้น ขนาด 150 เซนติเมตร 1 ตัว 20,000.00
เตาไอน้ํา 1 ตัว 500,000.00
โตะวางเตาไอน้ํา 1 ตัว 20,000.00
เตาซาลามานเดอร 1 ตัว 85,000.00
เตาไมโครเวฟ ขนาดไมต่ํากวา 30 ลิตร 1 ตัว 55,000.00
ตูเก็บและวางอุปกรณประตูบานเลื่อน 1 ตัว 50,000.00
โตะรับจานสะอาด 1 ตัว 15,000.00
ตูเก็บอุปกรณหกลิ้นชักสองบานเลื่อน 1 ตัว 65,000.00
ตูบานเปดอางลางหนึ่งหลุม 1 ตัว 25,000.00
ตูเย็นนอนสองประตูเปดสองดาน 1 ตัว 68,364.49
เตาแกส 4 หัวเตา ดานลางเปนเตาอบ 1 ตัว 90,000.00
ตูวางเครื่องปรุงพรอมบานเปด ปด 1 ตัว 30,000.00
เตายางแผนเรียบ 1 ตัว 85,000.00
เตาทอดหลุมลึก 1 ตัว 85,000.00
เตาสองหัวเตา 1 ตัว 65,000.00
เตาผัดหนึ่งหัวเตา 1 ตัว 35,000.00
ตูเก็บวัสดุของแหง 1 ตัว 60,000.00
ตูเก็บอุปกรณสามลิ้นชักสองบานเลื่อน 1 ตัว 50,000.00
โตะรับจานสกปรกพรอมกอกแบบหัวฉีด 1 ตัว 25,000.00
ระบบดูดควันแบบชิดผนัง 1 ตัว 50,000.00
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

รายการครุภัณฑที่จัดซื้อดวยเงินบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

1 27 ต.ค. 59 Mikrkotik CCR1036-12G-4S-EM 1 เครื่อง 36,200.00
2 3 พ.ย. 59 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบ

ท่ี 1 ยี่หอ Canon DR - F120 SN : GS419613
1 เครื่อง 18,500.00

3 14 มิ.ย. 60 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 BTU 1 เครื่อง 32,400.00
4 31 พ.ค. 60 เกาอ้ีโครงเหล็ก เบาะ p.v.e SKT 40 ตัว 850.00
5 23 มิ.ย. 60 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ยี่หอ EPSON รุน EB-

L1405U
2 ชุด 998,000.00

6 22 ส.ค. 60 เกาอ้ีสํานักงาน 1 ตัว 1,800.00
7 11 ก.ย. 60 ลําโพง JBL FLIP4 Portable BLUCTOOTH Speaker 1 ตัว 4,900.00
8 11 ก.ย. 60 Printer canon รุน G2000 1 เครื่อง 4,970.00
9 4 ก.ย. 60 ปมไดโวมิตชู 2 SSP-405S-50 1/2HP 4 ตัว 4,500.00
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

รายการครุภัณฑที่จัดซื้อดวยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
ประจําปงบประมาณ 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

1 28 ต.ค. 59 เครื่องคอมพิวเตอร ASUS ViVo V2.20 ICGK WC002M 40 ชุด 20,459.00
2 11 พ.ย. 59 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ยี่หอ T.C.COM รุน TCM 1 5 เครื่อง 2,700.00
3 12 พ.ย. 59 Printer Canon G2000 SN : KKRF03958 1 เครื่อง 6,090.00
4 11 พ.ย. 59 เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ BMINBNT 37032.88 BTU

INDOOR
2 ตัว 40,000.00

5 11 พ.ย. 59 เครื่องปรับอากาศ BMINBNT 37032.88 BTU INDOOR 1 ตัว 40,000.00
6 30 พ.ย. 59 โทรทัศนสี ยี่หอ Sony รุน KD2-32W600D 1 ตัว 12,990.00
7 30 พ.ย. 59 Printer Canon MP287 SN:LFMP00061 1 เครื่อง 3,290.00
8 2 ธ.ค. 59 เครื่องคอมพิวเตอร All in one ยี่หอ ASUS รุน

V220ICGH-BC003M
1 เครื่อง 22,000.00

9 2 ธ.ค. 59 Printer All in one ยี่หอ Canon รุน G2000 1 เครื่อง 5,000.00
10 2 ธ.ค. 59 โตะหมูบูชา 9*7 เรียบ 1 ชุด 3,700.00
11 9 ธ.ค. 59 เตียงใบบัว 6 ฟุต 1 ตัว 12,000.00
12 9 ธ.ค. 59 ตูเสื้อผา 3 บาน เปด 1ตัว 16,000.00
13 9 ธ.ค. 59 โตะเครื่องแปง 1 ตัว 4,700.00
14 9 ธ.ค. 59 ตูหัวเตียง 1 ตัว 2,500.00
15 9 ธ.ค. 59 โตะทํางาน 1 ตัว 4,800.00
16 9 ธ.ค. 59 ตูเสื้อผา 2 บาน เปด 1 ตัว 14,500.00
17 9 ธ.ค. 59 ท่ีนอน 6 ฟุต 1 ชุด 11,000.00
18 5 ม.ค. 60 โตะทํางานขนาด 1.8 เซนติเมตร 1 ตัว 21,000.00
19 5 ม.ค. 60 เกาอ้ีทํางาน 1 ตัว 9,500.00
20 5 ม.ค. 60 ผามานบานพักผูอํานวยการ 1 ชุด 13,000.00
21 5 ม.ค. 60 ผามานบานพักผูอํานวยการ (ชั้นลาง) 1 ชุด 12,000.00
22 20 ม.ค. 60 ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 ใบ 3,200.00
23 20 ม.ค. 60 ตูบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต 1 ใบ 2,700.00
24 15 ก.พ 60 ผามานพรอมราง 4 ชุด 4,750.00
25 23 ก.พ 60 เครื่องบันทึก HDCVR 16 CH รองรับ 2 ลาน 1 เครื่อง 12,000.00
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ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

26 23 ก.พ 60 เครื่องบันทึก HDCVR 8 CH รองรับ 2 ลาน 1 เครื่อง 6,500.00
27 23 ก.พ 60 กลองวงจรปด ความละเอียด 2 Megapixel 9ตัว 3,500.00
28 23 ก.พ 60 Smart Tv 43 web OS 3.0 full HD 1 เครื่อง 16,990.00
29 23 ก.พ 60 กลองวงจรปด ความละเอียด 1 Megapixel 5 ตัว 1,500.00
30 23 ก.พ 60 ตูแร็ค 1 ตู 4,000.00
31 10 มี.ค. 60 ตูลําโพง 3 ตัว 4,100.00
32 10 มี.ค. 60 หมอแปลง 1 ตัว 12,700.00
33 5 พ.ย. 60 Printer Laser ยี่หอ Brother รุน MFC-L2700D 1 เครื่อง 7,900.00
34 10 มี.ค. 60 พัดลมผนัง ฮิตาชิ 3 ตัว 1,650.00
35 10 มี.ค. 60 Printer Epson รุน LQ-310 1 เครื่อง 8,800.00
36 5 พ.ค. 60 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดขาวดํา ยี่หอ Kyocera รุน

P2135ND
2 เครื่อง 18,900.00

37 31 พ.ค. 60 เกาอ้ีทํางานประชุม 2 ตัว 3,600.00
38 31 พ.ค. 60 เกาอ้ีทํางานประชุม 1 ตัว 3,600.00
39 31 พ.ค. 60 เกาอ้ีโครงเหล็ก เบาะ p.v.e SKT 40 ตัว 850.00
40 7 มี.ค. 60 Computer All in one ยี่หอ ASUS รุน V221ICGK-

BA006D
1 ชุด 23,000.00

41 14 มิ.ย. 60 พัดลมเพดาน Husan 31 ตัว 1,100.00
42 14 มิ.ย. 60 พัดลมโคจร Hitashi 30 ตัว 1,550.00
43 20 มิ.ย. 60 โซฟา 5 ท่ีนั่ง พรอมโตะกลางกระจก 1 ชุด 12,000.00
44 20 มิ.ย. 60 เกาอ้ีหลังตาขาย 3 ตัว 2,200.00
45 20 มิ.ย. 60 เกาอ้ี 1 ตัว 3,500.00
46 20 มิ.ย. 60 ตู 4 ฟุต บานเลื่อนกระจก 1 ใบ 3,500.00
47 20 มิ.ย. 60 เครื่องบันทึก HD-CVR 16 CH รองรับกลองวงจรปด ความ

ละเอียด 2 Megapixel
3 เครื่อง 12,000.00

48 28 มิ.ย. 60 โปรเจ็คเตอร Acer รุน X117H 1 ชุด 16,000.00
49 29 มิ.ย. 60 โตะญี่ปุนขาเหล็ก ขนาด 75*75 เซนติเมตร 60 ตัว 390.00
50 29 มิ.ย. 60 ตูบานเลื่อนทึบ 1 ใบ 3,300.00
51 29 มิ.ย. 60 เครื่องดูดฝุน ELECTROLUX Z931 900257165 1 เครื่อง 5,990.00
52 3 ก.ค. 60 พัดลม MASTERKOOL แบบแขวน ขนาด 30 นิ้ว 14 ตัว 3,990.00
53 5 ก.ค. 60 เกาอ้ีเลเซอร 85 ตัว 790.00
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ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

54 5 ก.ค. 60 เกาอ้ีหองวิทยาศาสตร 20 ตัว 390.00
55 24 ก.ค. 60 จักรเย็บผาเอลวิรา รุน BLVBBERRY 1 ตัว 4,990.00
56 24 ก.ค. 60 จักรเย็บผาเอลวิรา รุน SMOOTH 2 ตัว 7,505.00
57 24 ก.ค. 60 ตูแร็ค 6 ห เก็บ HD-DVR 1 ตัว 4,000.00
58 24 ก.ค. 60 กลองวงจรปดความละเอียด 1 Megapixel 4 ตัว 1,500.00
59 24 ก.ค. 60 เครื่องบันทึก HD-CVR 4 CH รองรับกลองวงจรปดความ

ละเอียด 2 Megapixel
1 ตัว 6,500.00

60 19 ก.ค. 60 โตะญี่ปุนขาเหล็ก ขนาด 75*75 เซนติเมตร 40 ตัว 390.00
61 8 ส.ค. 60 โปรเจ็คเตอร Acer รุน X117H 1 ชุด 16,000.00
62 8 ส.ค. 60 กลองวงจรปด ความละเอียดภาพ 1 Mp 6 ตัว 1,500.00
63 8 ส.ค. 60 กลองวงจรปดความละเอียด 2 Mp 4 ตัว 3,500.00
64 8 ส.ค. 60 ตูแร็ค 6 ห เก็บ HD-DVR 1 ตู 4,000.00
65 8 ส.ค. 60 Modem Router kasda ac 1200 1 ตัว 3,990.00
66 17 ก.ค. 60 ติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก แผนเมทัลชีทสี 110,000.00
67 9 ส.ค. 60 ปริ้นเตอร ยี่หอ Epson รุน L385 1 เครื่อง 6,400.00
68 9 ส.ค. 60 ปริ้นเตอร Canon รุน LBP-7018C 1 เครื่อง 6,400.00
69 9 ส.ค. 60 เครื่องวัดความดัน OMRON 1 เครื่อง 2,600.00
70 18 ส.ค. 60 เฮลิคอปเตอรไรคนขับพรอมกลองถายภาพโดรน รุน

Phantom 4 Pro plus
1 เครื่อง 81,000.00

71 18 ส.ค. 60 เฮลิคอปเตอรไรคนขับพรอมกลองถายภาพโดรน รุน
Phantom 4

1 เครื่อง 54,000.00

72 18 ส.ค. 60 แบตเตอรี่สํารองสําหรับบิน 3 กอน 7,000.00
73 18 ส.ค. 60 Tablet Samsung รุน Tab a 1 เครื่อง 16,000.00
74 18 ส.ค. 60 กระเปา Hardhall backpack 2 ใบ 1,500.00
75 18 ส.ค. 60 แทนชารจแบตเตอรี่สํารอง 1 เครื่อง 4,000.00
76 18 ส.ค. 60 เครื่องขยายเสียง AJ3000VZ 1 เครื่อง 16,900.00
77 18 ส.ค. 60 ตูลําโพงขนาด 12 นิ้ว 1 คู 7,500.00
78 18 ส.ค. 60 เครื่องมิกเซอร 8 ชอง 1 เครื่อง 7,500.00
79 22 ส.ค. 60 เครื่องตั้งเวลา 1 เครื่อง 25,000.00
80 22 ส.ค. 60 Mixer Pre Amplifer 1 เครื่อง 14,000.00
81 22 ส.ค. 60 Power Ampliler 1 เครื่อง 40,000.00
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ท่ี วันท่ีไดมา รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

หมายเหตุ

82 22 ส.ค. 60 Remote Paging 1 ตัว 7,500.00
83 22 ส.ค. 60 Speaker Selector 1 ตัว 14,000.00
84 22 ส.ค. 60 Hom Speakers 30 w 2 ใบ 3,500.00
85 22 ส.ค. 60 ลําโพง Lovdspeaker 44 ตัว 3,400.00
86 22 ส.ค. 60 Notebook ASUS K541UJ-GQ721 2 เครื่อง 19,900.00
87 22 ส.ค. 60 มอนิเตอรไฟฟา sereenboy 100นิ้ว 1 อัน 8,990.00
88 22 ส.ค. 60 พัดลม MASTERKOOL แบบแขวน ขนาด 30 นิ้ว 2 ตัว 3,990.00
89 22 ส.ค. 60 คาฮอง 1 ตู 2,420.00
90 22 ส.ค. 60 กลองคองบา 1 ชุด 4,950.00
91 22 ส.ค. 60 บองโก 1 ชุด 3,890.00
92 22 ส.ค. 60 CRAFTER GAE 34 กีตารโปรง 1 ชุด 17,060.00
93 22 ส.ค. 60 CRAFTER GAE 39 กีตารโปรง 1 ชุด 17,760.00
94 22 ส.ค. 60 จะเข 1 ตัว 3,000.00
95 22 ส.ค. 60 ซอดวง 2 คัน 3,500.00
96 22 ส.ค. 60 ซออู 2 คัน 3,500.00
97 22 ส.ค. 60 โทน รํามะมา 1 ชุด 7,500.00
98 22 ส.ค. 60 ปริ้นเตอรเลเซอรยี่หอ HP รุน MAP-M26A 1 เครื่อง 5,590.00
99 2 ส.ค. 60 เครื่องผสมแปง 2 แขน 5 กก. 1 เครื่อง 29,000.00
100 10 ส.ค. 60 เครื่องชวยสอน DECCON รุน PWS-210 U 3 เครื่อง 2,990.00



229

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

สรุปผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ 2560

โครงการฯ ท้ังหมด จํานวน 95 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
โครงการฯ ท่ีดําเนินการแลว จํานวน 91 โครงการ คิดเปนรอยละ 96
โครงการฯ ท่ียังไมดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 4 ไดแก

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน (English for Work)
เนื่องจาก ดําเนินอบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษาแทน

2. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
เนื่องจาก วิทยาลัยฯ มีภารกิจในชวงเวลาดังกลาวมากจึงเลื่อนไปดําเนินการในปงบประมาณถัดไป

3. โครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส
เนื่องจาก ดําเนินอบรมภาษาอังกฤษแกนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษาแทน

4. โครงการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรในสถานศึกษา
เนื่องจาก โรงพยาบาลแพร มีจํานวนผูขอรับบริการจํานวนมาก แตมีบุคลากรไมเพียงพอ  จะดําเนินการ
ประมาณเดือนตุลาคม 2560

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ดําเนินการ
แลว
96%

ยังไมได
ดําเนินการ

4%

0%0%
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สรุปผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2560

โครงการฯ ท้ังหมด จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
โครงการฯ ท่ีดําเนินการแลว จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
โครงการฯ ท่ียังไมดําเนินการ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน



231

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
Mini English Program (MEP)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยเปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
หมวดภาษาอังกฤษ ใชหลักสูตรสื่อตางประเทศ สนับสนุนการฝกงานตางประเทศ บริบทตางประเทศและ

ในประเทศยกระดับทักษะสนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สาขาเปดสอนภาคภาษาอังกฤษ
ระดับ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม และระดับ ปวส. สาขาวชิาอาหารและ โภชนาการ
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อบรมคุณธรรม จริยธรรม นําความรู คูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครู นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ประจําปการศึกษา 2560

เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหเปนท่ีประจักษของคนท่ัวไป
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมท่ีดีงาม และมีความสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยจัดอบรม 2 รุน ดังนี้

รุนท่ี 1 ระดับชั้น ปวช.1 ในระหวางวันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2560
รุนท่ี 2 ระดับชั้น ปวส.1 ในระหวางวันท่ี 8-10 พฤษภาคม 2560
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix It Center)

ณ เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ระหวางวันท่ี 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2560
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการประชาชนไดรับความรูในดานการบํารุงรักษา  การซอมบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนาสุขอนามัย และการพัฒนา

นวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน  เปนการสรางงาน  สรางรายได  ลดรายจายในครอบครัว
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของครู และผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และผลงานโครงการวิชาชีพ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทําผลงานวิจัย และโครงการวิชาชีพ
เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย  โครงการ  ของครูและนักเรียน นักศึกษา เกิดจากการทดลอง การสํารวจ

การประดิษฐคิดคนตามข้ันตอน  กระบวนการ  และหลักการท่ีไดจากการศึกษาเปนการเผยแพรผลงาน
ท่ีเกิดจากจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการบมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ไดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรข้ึน
เพ่ือสรางความตระหนัก  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความพรอมในการเปนผูประกอบการ

เปนการสรางโรงเรียนในโรงงาน  โรงงานในโรงเรียน  สรางงาน  สรางรายได  ฝกวิชาชีพใหกับนักเรียน
นักศึกษา และไดฝกปฏิบัติจริง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการเทศกาลเคกเพ่ือทุนการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดกิจกรรมเทศกาลเคกเพ่ือทุนการศึกษา 2560
ระหวางวันท่ี 21 – 31  ธันวาคม  2560 ณ  ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพแกวกาสะลอง

โดยมุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยการสอนวิชาชีพแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา ดวยการฝกปฏิบัติจริง
และนักเรียน นักศึกษามีรายไดในระหวางเรียน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา แบบเขมขนกอนจบการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา กอนจบการศึกษา
แบบเขมขน ระหวางวันท่ี 21 – 22 มกราคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการพัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดอบรมการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา RMS2016 ใหกับผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาไดใชประโยชนจากพัฒนาระบบบริหาร
ภายในสถานศึกษาใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ระหวางวันท่ี 14 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา
มีสวนรวมในการดํารงไวซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตร และเปนพ้ืนฐานของการเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําปงบประมาณการประจําปงบประมาณ 25256600 :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

โครงการจัดกิจกรรมเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญตานยาเสพติด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร จัดกิจกรรมเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญตานยาเสพติด
ในวันท่ี 28 – 29 มกราคม 2560 เพ่ือเสริมสรางความมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม และคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
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