
 
รายงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 
จังหวัดแพร 

 
 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คํานํา 
 

                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ 25 63 สอดคลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา            
การบริหารงบประมาณ  และการดําเนินงาน ตามโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2563 
                    รายงานฉบับน้ี  ไดรับความรวมมือจากผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ  ตลอดจน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝายในการใหขอมูลในการจัดทํา  พรอมทั้งไดสรุปปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน   ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนา
และปรับปรุงของวิทยาลัยฯ และผูสนใจตอไป 
 
 
  งานวางแผนและงบประมาณ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 

 
           
          
               



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 1
แผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 2
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 3
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ของกระทรวงศึกษาธิการ 5
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 6
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2563 8
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 10
ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 11
วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ยุทธศาสตร และปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 13
ขอมูลบุคลากร 16
รายงานการรับนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช. 1 ปวส. 1 23
สรุปงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2563 24
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกตามแผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการแขงขันทักษะวิชาการระดับหนวย อศจ. ภาค และชาติ ประจําปการศึกษา 2562 27
2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวคุณธรรม จริยธรรม (ภาพยนตรสั้น) 29
3. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 31
4. โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษา (Pre-V net) ของนักเรียนนักศึกษา

ปวช.3 และ ปวส.2
33

5. โครงการสรางเสริมประสบการณเรียนรูสายอาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปการศึกษา
2563

35

6. โครงการสรางเสริมประสบการณเรียนรูสายอาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 ปการศึกษา
2563

37

7. โครงการสงเสริมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานหลักสูตรการเรียนการสอน 39
8. โครงการ เตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 41
9. โครงการเปดบานวิชาการ (Open House) 43
10. โครงการจัดตารางสอน พิมพตารางสอนและตรวจทานตารางสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา

2562
45



สารบัญ (ตอ)

หนา
11. โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 47
12. โครงการบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 49
13. โครงการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 51
14. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 53
15. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 55
16. โครงการประชาสัมพันธ หนวยงาน สถานประกอบการ และแนะแนวการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี
57

17. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการใชหลักสูตรสําหรับครูนิเทศ (E-
Training)

59

18. โครงการ[สอศ.] ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน 61
19. โครงการจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานรายวิชา 63
20. โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสูสากล 65
21. โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแกผูเรียน 67
22. โครงการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 69
23. โครงการเพ่ิมความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 71
24. โครงการรักการอาน 73
25. โครงการฝกอบรมเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน 75
26. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและบุคลิกเพ่ือการประกอบอาชีพ 77
27. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาโดยใช

Applicatiom Echo VE
79

28. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษสอนเสริมแกผูเรียนดานการสนทนาภาษาอังกฤษ 81
29. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทยและศึกษาดูงาน 83
30. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 85
31. โครงการกิจกรรมจิตอาสาทําดีเพ่ือพัฒนาสังคม 87
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ 89
33. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผสมเครื่องดื่มประเภทลีลาประกอบทาทางทักษะ

การโยนขวด
91

34. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพสรางรายได
ประชาชน

93

35. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 95
36. โครงการอาชีวะแพรรวมใจยิ้มไหวสวัสดี 97



สารบัญ (ตอ)

หนา
37. โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 99
38. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา 101
39. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 103
40. โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน ตานภัยยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2563 105
41. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 107
42. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 109
43. โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน 111
44. โครงการเรือนเพาะชําภูมิปญญาบูรณาการวิถี 113
45. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต วิทยาลัย และชุมชน 115
46. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมอิสระ 117
47. โครงการวันไหวครู ไหวครูชาง 119
48. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนสาย
อาชีพ ประจําปการศึกษา 2562

121

49. โครงการพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ 123
50. โครงการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ
125

51. โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ และเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยระดับหนวย หนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

127

52. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 129
53. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา 131
54. โครงการกิจกรรมพบและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Home Room) 133
55. โครงการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักเรียน นักศึกษา (E-Portfolio) 135
56. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา การลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 137
57. โครงการคลินิกการใหคําปรึกษานักเรียน นักศึกษา (คลินิกเสมารักษ) 139
58. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 141
59. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 143
60. โครงการพบกันกอนสาย 145
61. โครงการ[สอศ.] ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 147
62. โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ

ปริญญาตรี ปท่ี 1
149



สารบัญ (ตอ)

หนา
63. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก 151
64. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร 153
65. โครงการมัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 155
66. โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 157
67. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 159
68. โครงการฝกอบรมและการบริการวิชาชีพเคลื่อนท่ีรวมกับจังหวัดทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ 161
69. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา เพ่ือแกไขปญาดานความเสี่ยง 5 ดานโดยใน

กระบวนการอบรม ดนตรี กิฬา และนันทนาการ
163

70. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 165
71. โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 167
72. โครงการตรวจติดตามควบคุมการเขาหอพัก บานเชา ของนักเรียน นักศึกษา 169
73. โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับดานสุขภาพ โรค และอาการเจ็บปวยตางๆ 171
74. โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและหองพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 173
75. โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับสุขาภิบาล อาหารแกผูประกอบการการจําหนายอาหารใน

สถานศึกษา
175

76. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 177
77. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ในการมีสวนรวม

ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป

179

78. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 181
79. โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 183
80. โครงการพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative

Technology) ใหพรอมกาวสู THAILAND 4.0
185

81. โครงการดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 187
82. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน 189
83. โครงการจัดทําผลงานวิจัย นวตักรรม งานสรางสรรค โครงงานและสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษา
191

84. โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนต
อาชีวศึกษา

193
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระบรม      
ราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อมนํามาปฏิบัติ  ดังนี้ 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   

 ยึดมั่นในศาสนา   

 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   

 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม   

 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งด ี  

 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม   

 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   

 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ  

 การเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน  ทํางานจนสําเร็จ   

 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็นและมี
งานทําในท่ีสุด 

 ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี  

 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   

 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่พลเมืองดี   

 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” 
 
 

 
 
 
 
 



 
รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
ยุทธศาสตร์ 
    1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
    2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม รู้รกัสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลัง

มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
 

ยุทธศาสตร์     
1.การจัดการศ ึกษาเพื่อความม ั่นคงของส ังคมและประเทศชาติ 

1.1 คนทกุช ่วงวัยมีความรักในสถาบันหล ักของชาติและย ึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทกุช ่วงวัยในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะกิจจังหว ัดชายแดนภาคใต้และพ ื้นที่พ ิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

1.3 คนทุกชว่งวยัได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภยัคกุคามในชวีิต รูปแบบใหม ่
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนการว ิจัยและนว ัตกรรมเพ่ือสร ้าง ขีดความสามารถในการแขง่ขันของ

ประเทศ 
2.1 กําลังคนมีทักษะทีส่ําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตทีมี่ความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง

กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม

สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน์  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
 
พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  

 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบ

ระดับชาต ิ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนที่มีคุณธรรมจรยิธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดสว่นผู้เรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลายประเภทอาชวีศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชวีศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่

ทํางานให้  
7. ร้อยละของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์ สิง่ประดษิฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิง่ประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน ์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จาํนวนปีการศึกษาเฉลีย่ของคนไทยอายุ 15-59ปี  
11. ร้อยละของกําลังแรงงานทีส่ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวยัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาย ุ15-17 ป ี
13. สัดสว่นผู้เรยีนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
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14. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ   
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
 
หลักการ 

1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในการกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 

ระดับอาชีวศึกษา  
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ 
รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสยัทัศน์ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 
ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม

วิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์  
 

1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 
 

วิสัยทัศน์  
 “ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน 
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนา

วิชาชีพ 
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ  
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  
5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 

1. ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และ
ทักษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา  
การเรียนรู้และการปฏิบัติการ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ  
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
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ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ

เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่ เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาท  
การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่  1ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ 

ภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ   
 กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคุลม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์และปรัชญา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนําความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยการประยุกต์ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย ยุค 4.0 
 

พันธกิจ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ระดับ

สากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
 

อัตลักษณ์ 
“ทักษะดี มีน้ําใจ ใฝ่เรียนรู้” 

 

เอกลักษณ์  
“เน้นความประณีต มีจิตบริการ” 

 
วัฒนธรรมองค์กร , ค่านิยมองค์กร 

ดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้ออาทร Caring Sharing and Helping 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ  มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  ศักยภาพของพ้ืนที่และระดับสากล 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  

4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านวิชาการ  วิชาชีพอย่างทั่วถึง   

5. เพ่ือเผยแพร่และนําองค์ความรู้ด้านการวิจัย  สร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารงาน  การจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา และให้บริการชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ

บริบทและความเปลี่ยนแปลง 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกําลังคน

อาชีวศึกษา 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 

 

ปรัชญา   
“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม น าชุมชน” 

 

 คุณธรรมดี :  มีคุณธรรม 8 ประการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์               
มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

 ทักษะเด่น :  มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพ เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 เน้นนวัตกรรม :  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นที่ยอมรับ           
ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

 นําชุมชน :  เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการชุมชน  เพ่ือปลูกฝัง                  
ให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

       ผู้อ านวยการสถานศึกษา      

       นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์      

                

   
คณะกรรมการวิทยาลยั 

    
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

        

                

                

  รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ   รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ   รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

  นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ   นางสาวประภาภรณ์  ปีอาทิตย์   ว่าที่ร้อยตรี ฐิติ  ทะนันชัย   นายสุทธิพงษ์  โชติพิสุทธิเมธี 

            

  งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

  นางเกศอรชญาณ์  คงอิว   นางลัดดาวัลย์  ไชยะรินทร์   นางปาริชาติ  แสงหล้า   นางสาวณัฐนรี  ต้ังตระกูล 

            

  งานบุคลากร   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครูท่ีปรึกษา   แผนกวิชาชีพ 

  นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ์   ว่าที่ รต. เรวัธ  จิตจง   นางสิริพร  ประจญมาร   ตามสาขาที่เปิดสอน 

            

  งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

  นางสาวกัลยาณี  ชมเชย   นางปาริชาต  สุพล   นายธีร์นวัช  ต่อตัน   นายนิพนธ์  ร่องพืช 

            

  งานการบัญชี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ   งานแนะแนวอาชีพฯ   งานวัดผลและประเมินผล 

  นางสมาพร  คิดศรี   นายทวี  ไพกุมภัณฑ์   นายประสพชัย  สินธุ์เทาว ์   นายดํารงค์  สุพล 

            

  งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพฯ     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   งานวิทยบริการและห้องสมุด 

  นางศิริรัตน์  เล็กอิ่ม   นางสาวเกสร  จงปัญญาวัฒน์   นางสาวปภาดา  เหมืองศรี   นางชลวรรณ์  เรือนคํา 

            

  งานอาคารสถานท่ี   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ   งานโครงการพิเศษฯ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  นางสาวพรรณลักษณ์  มหาวัน   นางวิไลวรรณ  ร่องพืช   นางสาวสายชล  มงคล   นางสาวพัชรดา  พงศ์พัฒนาวุฒิ 

            

  งานทะเบียน         งานสื่อการเรียนการสอน 

  นางตลับเพชร  ใจเด็จ         นายคฑาวุธ  สุขแก้ว 

            

  งานประชาสัมพันธ์          

  นางสาวปิติญา  อาจไชยชาญ          

            
            
  ( ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)       
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

1.  อัตราก าลัง ปี 2563        
อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่                                        มีบุคลากรทั้งสิ้น  125 คน 

 

ก. ข้าราชการ      59 คน 
1. ผู้บริหาร   5 คน 
2. ข้าราชการครู 52 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน 2 คน 

ข. ลูกจ้างประจ า     1 คน 
1. ทําหน้าที่สอน - คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 

ค. พนักงานราชการ     10 คน 
1. ทําหน้าที่สอน 9 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 

ง. ครูวิชาชีพทรงคุณค่า     1 คน 
1. ทําหน้าที่สอน 1 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

จ. ลูกจ้างชั่วคราว     53 คน 
1. ทําหน้าที่สอน 16 คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน 37 คน 

จ.  มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ       1 คน 
ฉ.  มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  - คน 

 ช.  มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง    - คน 
  1.  ข้าราชการ  - คน 
  2.  ลูกจ้างชั่วคราว - คน  

2.   ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา        125 คน 
 

วุฒกิารศึกษา 
ต าแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน สนับสนุน/เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 

1. ต่ํากว่า ม.6 - 20 20 
2. ปวช./ม.6 - 4 4 
3. ปวส./อนุปริญญาตรี - 9 9 
4. ปริญญาตรี 43 9 52 
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วุฒกิารศึกษา 
ต าแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน สนับสนุน/เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 

5. ปริญญาโท 35 4 39 
6. ปริญญาเอก - 1 1 

รวม 78 47 125 
 
3.  ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

แหล่งเงินจ้าง 
ต าแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

1. จ้างด้วยงบบุคลากร 9 1 10 
2. จ้างด้วยงบดําเนินงาน - - - 
3. จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 13 - 13 
4. จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 3 36 39 
5. จ้างด้วยเงินอื่น ๆ(โครงการ) 1 1 2 

รวม 26 38 64 
 

4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 4.1  ข้าราชการ รวม    60  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ ปริญญาโท ผู้อํานวยการ  
2. นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ ปริญญาเอก รองผู้อํานวยการ  
3. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติ ทะนันชัย ปริญญาโท รองผู้อํานวยการ  
4. นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ปริญญาโท รองผู้อํานวยการ  
5. นายสุทธิพงษ์โชติพิ  สุทธิเมธี ปริญญาโท รองผู้อํานวยการ  
6. นางสาวรัชนีพร  รักเรือง ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
7. นางสาวไพรินทร์  กาศสกุล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
8. นางสาวโสพิศ  วงศ์คําลือ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  
9. ว่าที่ร.อ.สุรศักดิ์  จันทรานิมิตร ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  
10. นางสาวเบญญาภา  ข่วงทิพย์ ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
11. นางสาวศุภมาส  ญาณทัศนาการ ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
12. นางกรณิศ  ขจรบุญณินทร์ ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
13. นางสาวสายชล  มงคล ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
14. นางวิยาดา  ชนาธินาถพงศ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์กราฟิก  
15. นางสาวปิติญา  อาจไชยชาญ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
16. นางปิยะพันธ์  ตันมา ปริญญาโท การเลขานุการ  
17. นางสาวรัชต์ธร  พรหมศิลป์ ปริญญาโท การจัดการสํานักงาน  
18. นายธนิพนธ์  กุณวงศ์ ปริญญาตรี การบัญชี  
19. นางสมาพร  คิดศรี ปริญญาโท การบัญชี  
20. นางสาวเกสร  จงปัญญาวัฒน์ ปริญญาโท การบัญชี  
21. นายณัฐพล  ตันขวัญ ปริญญาตรี การบัญชี  
22. นางประภาภรณ์  ธะนะวงศ์ ปริญญาตรี การบัญชี  
23. นางเกศอรชญาณ์  คงอิว ปริญญาโท การบัญชี  
24. นางกรองทอง  ชะม้าย ปริญญาโท การตลาด  
25. นางเพียงแพน  อุปทอง ปริญญาโท การตลาด  
26. นางสาวพรรณลักษณ์  มหาวัน ปริญญาโท การตลาด  
27. นางสาวนงนุช  สวิง ปริญญาโท การตลาด  
28. นางปาริชาติ  แสงหล้า ปริญญาโท การตลาด  
29. นายนิพนธ์  ร่องพืช ปริญญาโท การตลาด  
30. นางสุทินา  แสนบ่อ ปริญญาโท กฎหมาย  
31. นายสุเทพ  ชํานาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
32. นายดํารง  สุพล ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
33.นายทวี  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
34. นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
35. นางชลวรรณ์  เรือนคํา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
36. นางสาวกัลยาณ ี ชมเชย ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
37. ว่าที่ รต. เรวัธ  จิตจง ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
38. นายกิตติธัช  ตันมา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
39. นางปาริชาต  สุพล ปริญญาโท การโรงแรม  
40. นายสายชล  ชูจุ้ย ปริญญาโท การโรงแรม  
41. นางสาวอัจฉราภรณ์  พิมพ์ศรี ปริญญาโท การโรงแรม  
42. นางสาวพัชรดา  พงศ์พัฒนาวุฒิ ปริญญาโท การโรงแรม  
43. นางสาวสุจิตรา  เมฆอากาศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
44. นางสาวณัฐนรี  ตั้งตระกูล ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
45. นางสาวทิพย์วิมล  พรรัตนพิทักษ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
46. นายปฏิภาณ สุภาษี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
47. นายประสพชัย  สินธุ์เทาว์ ปริญญาตรี ภาษาไทย  
48. นางพัชรีพรรณ  บุญประสิทธิ์ ปริญญาตรี ภาษาไทย  
49. นางศิริรัตน์  เล็กอ่ิม ปริญญาโท สังคมศึกษา  
50. นางสิริพร  ประจญมาร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  
51. นายธีร์นวัช  ต่อตัน ปริญญาตรี พลศึกษา  
52. นางดุษณี  ปัญญาพฤกษ์ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  
53. นางสาวปภาดา  เหมืองศรี ปริญญาโท คณิตศาสตร์  
54. นางตลับเพชร  ใจเด็จ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์  
55. นางวิไลวรรณ  ร่องพืช ปริญญาโท คณิตศาสตร์  
56. นางลัดดาวัลย์  ไชยะรินทร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
57. นายคฑาวุธ  สุขแก้ว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
58. นางนิภาภรณ์  วีระศรี ปวส. 

 
ข้าราชการพลเรือน 

59. นางสาวิกา  เรือนแก้ว ปริญญาตรี 
 

ข้าราชการพลเรือน 
60. นางมาลา  แควชล ปริญญาตรี 

 
ข้าราชการพลเรือน 

4.2  ลูกจ้างประจ า รวม    1  คน  (ท าหน้าที่ ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสุริยา   แดนโพธิ ์ ม.6 

 
พนักงานทั่วไป 

  

4.3 พนักงานราชการ รวม    10  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวนันท์นภัสร์   ไชยานุกูลภาพ ปริญญาตรี การตลาด  
2. นายสายยนต์  คิดชอบ ปริญญาตรี  พนักงานพัสดุ 
3. นางสาวดวงสมร  เพิ่มข้ึน ปริญญาตรี การบัญชี  
4. นางสาววริศรา  เย็นใจมา ปริญญาตรี สังคม  
5. นางสาวกานต์พิชชา  สังฆะสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
6. นายชาญชัย  เขียวแท้ ปริญญาตรี การโรงแรม  
7. นายทัศนะ  แดนโพธิ์ ปริญญาโท การเลขานุการ  
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
8. นางสาววชิราภรณ์  รัศม ี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
9. นางสาวพรหทัย วังซ้าย ปริญญาโท เลขานุการ  
10. ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์  สิริพรรณ

มงคล 
ปริญญาตรี การตลาด 

 
  

4.4 ครูวิชาชีพทรงคุณค่า รวม    1  คน  (ท าหน้าที่สอน) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายวิทยา  สุริยะ ปริญญาตรี การตลาด  
 

4.5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม    53  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวปานทิพย์  เรียนทอง ปริญญาตรี การบัญชี  
2. นางสาวอําภา  สุภาพ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
3. ว่าที่ รต. หญิงรสสุคนธ์  ปนิตา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์  
5. นางสาวกิตติยา  สายทอง ปริญญาตรี ภาษาจีน  
6. นางสาวสุนิสา  พรมใจ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
7. นางสาวทาริกา  สายพรม ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
8. นางสาวธัญชนก  วงษ์เวช ปริญญาตรี การจัดการสํานักงาน  
9. นางสาวกัญญารัตน์  อุตรวิเชียร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  
10. Ms. Li Ran ปริญญาตรี ภาษาจีน  
11. Mr.George Anthony Araujo  ภาษาอังกฤษ  
12. Mr.Mark Charlie CallitongGuiao  ภาษาอังกฤษ  
13. นายสัญลักษณ์  คําตั๋น ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
14. นายกรณัฐฎ์ ทิพย์สุทธิ์ ปริญญาตรี การบัญชี  
15. นายณัฐวุฒิ ศรีใจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
16. นางสาวจารุวรรณ ศาลาคาม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
17. นางสาวพัชรี  ทองประไพ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
18. นายปิยะศักดิ์  ปิ่นทอง ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
19. นางศิริลักษณ ์ ปิ่นทอง ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
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รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
20. นางรจนา  อินทรสัตยพงศ์ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
21. นางกาญจนา  วีระบูลยฤทธิ์ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
22. นายวันชัย  เปลี่ยนสวุรรณ อนุปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
23. นางสาวสุพรรณี  เวียงยา ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
24. นายดนุพล  เสนาธรรม ปวส.  ธุรการทั่วไป 
25. นางสาวปุณชรัสมิ์  จํารูญ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
26. นางสาวคัทรียา  ปัญญาพฤกษ์ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
27. นางสาววิมลณัฐ  เทียนทอง    
28. นางสาวพิมภิกา  คะชา ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
29. นางสาวธนัชญา ข้ามแปด ปวส.  ธุรการทั่วไป 
30. นางสาวเยาวเรศ โอลาด ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
31. นางสาวสิริกัลยา สุดาจันทร์ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
32. นางสาวอรจิรา แพนไธสง ผู้ช่วยพยาบาล  ธุรการทั่วไป 
33. นางศรีวัล  แนวโปธา ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
34. นางสาวสมบูรณ์  มหายศ ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
35. นางปาริชาติ  ดาดุล ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
36. นายกิตติศักดิ ์ ตาพงษ์ อนุปริญญาตรี  พนักงานสถานที่ 
37. นางสาวปัทมา  ประดับ ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
38. นายวิชัย  บ่อแก้ว ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
39. นางชุติมณฑน ์ ปัญญามาก ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
40. นางสมนาวันขัด  แสนจักร ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
41. นางดาเรศร์  ขันคํานันต๊ะ ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
42. นางจุฬาลักษณ์  สมใจ ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
43. นางสราภรณ์  สลักหล่าย ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
44. นางธาดาพันธ์  เธียรทิม ต่ํากว่าม.6  พนักงานสถานที่ 
45. นายสงกรานต์  กานิยะ ม.3  พนักงานสถานที่ 
46. นางธนัชชา  ป่าธนู ม.6  พนักงานสถานที่ 
47. นายนิภัทร์  คุณารูป ม.6  พนักงานสถานที่ 
48. นายทวิทย์  สมยศ ปริญญาตรี  พนักงานขับรถยนต์ 
49. นายจิระพงค์ โกยทรัพย์ ปริญญาตรี  พนักงานขับรถยนต์ 
50. นายวิทยารัตน์ ตีทอง ปริญญาตรี  พนักงานขับรถยนต์ 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
51.นายจิรพัน  ธ์สุวรรณไพ ปริญญาตรี  ยาม 
52.นายชูชัย  กมลกสิณพิทักษ์ ม.6  ยาม 
53. นายเปรมชัย ถิ่นแปง ม.3  ยาม 
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ตารางผลการรับนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

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

หมายเหตุ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ 
      

 
 - สาขาวิชาการบัญชี 100 93 160 139 20 19  
 - สาขาวิชาการขาย/การตลาด 40 40 40 34 - -  
 - สาขาวิชาเลขานุการ 20 - 20 - - -  
 - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน - - 40 17 - -  
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 91 40 51 - -  
 -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 40 12 - -  

รวม 240 224 340 253 20 19  
2. ประเภทวิชาคหกรรม        
 - สาขาวิชาคหกรรม 15 10 35 16 - -  
 - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 20 3 10 3 - -  
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 43 40 33 - -  

รวม 75 56 85 52 - -  
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม        
 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 10 1 - - - -  
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 40 48 40 46 - -  

รวม 50 49 40 46 - -  
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     - -  
 - สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 80 69 40 54 - -  

รวม 80 69 40 54 - -  
รวมทั้งสิ้น 445 398 505 405 20 19  
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

รวม 
งบประมาณ งบอุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

งบบุคลากร     
  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว - 1,624,857.00 4,079,805.00 5,704,662.00 
  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ชาวต่างชาติ - - 873,064.00 873,064.00 
  - ค่าตอบพนักงานราชการ  2,491,673.00 - - 2,491,673.00 
งบด าเนินงาน 2,983,121.70 3,579,930.57 714,538.00 7,277,590.27 
ค่าสาธารณูปโภค 1,550,848.36 443,248.43 - 1,994,096.79 
งบลงทุน     
  ครุภัณฑ ์ 22,680.00 978,620.00 3,005,390.00 4,006,690.00 
  -  ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 985,000.00 - - 985,000.00 
  -  ชุดปฏิบัติการพมิพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร ์ 1,498,000.00 - - 1,498,000.00 
  สิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบอุดหนุน     
  - ค่าจัดการเรยีนการสอน - งบดําเนินงาน - - 
  - ค่าหนังสือเรยีน - 2,113,940.90 - 2,113,940.90 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน - 431,480.00 - 431,480.00 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 908,100.00 - 908,100.00 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน - งบดําเนินงาน - - 
โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ     
- โครงการพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาด้าน

เทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology) 
ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 

149,999.50 - - 149,999.50 

- โครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 

77,997.70 - - 77,997.70 

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา 

157,275.00 - - 157,275.00 

- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน 

76,797.00 - - 76,797.00 

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างโอกาส สรา้งงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้
ประชาชน 

1,200,000.00 - - 1,200,000.00 

- โครงการลดปญัหาการออกกลางคนัของผู้เรียน 23,308.00 - - 23,308.00 
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รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

รวม 
งบประมาณ งบอุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

อาชีวศึกษา 
- โครงการปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรป่าไม ้ 69,655.00 - - 69,655.00 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

150,000.00 - - 150,000.00 

- โครงการอาชีวต้านยาเสพติด 39,950.00 - - 39,950.00 
- โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 50,000.00 - - 50,000.00 
- โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
30,000.00 - - 30,000.00 

- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน ์

29,800.00 - - 29,800.00 

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 - - 189,600.00 
- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณคา่ 150,000.00 - - 150,000.00 
- โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับ

นักเรียน 
117,600.00 - - 117,600.00 

- โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

621,996.25 - - 621,996.25 

- บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 341,546.00 - - 341,546.00 
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 72,500.00 - - 72,500.00 
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 147,420.00 - - 147,420.00 
โครงการตามภาระงานประจ า 18,914.00 282,301.00 1,084,483.00 1,385,698.00 

รวมท้ังสิ้น 13,245,681.51 10,362,477.90 9,757,280.00 33,365,439.41 
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รารายงานผลการปฏิบัติงานตามยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจ าปีงบประมาณ การประจ าปีงบประมาณ 25256633    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับหนว่ย อศจ. ภาค และชาต ิประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย  วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ระดับสถานศึกษา    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระดับภาคเหนือ     ณ  จังหวัดสุโขทัย 
ระดับชาติ      ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   ระดับสถานศึกษา   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
ระดับภาคเหนือ    วันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562  
ระดับชาติ     วันที่ 30 มกราคม -  3 กุมภาพันธ์ 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -   - -  
-  ค่าใช้สอย - 500,000 100,000 - - 624,170.25 
-  ค่าวัสด ุ -   - -  

รวม - 500,000 100,000 - - 624,170.25 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. พัฒนาทักษะก าลังคนสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางวิชาการ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาการ 

3. เ พ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของ
สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

3. มีตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ได้นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้า

ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 12 
สาขาวิชา 

1. นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 12 สาขาวิชา 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวคุณธรรม จริยธรรม (ภาพยนตร์สั้น) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจาก ช่วงเวลาดังกล่าวสถานศึกษาติดภารกิจอ่ืนๆ 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง   ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป   

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 10,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 10,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักและพัฒนาการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านภาพยนตร์สั้น 

 - 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  มีโอกาสร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
กล้าคิด กล้าท าอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

 - 

3. เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบภาพยนตร์สั้น ส าหรับการ
แนะแนวศึกษาต่อของแต่ละสาขาวิชา 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบภาพยนตร์สั้น จ านวน 11 

ผลงาน 
 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ช่วงเวลาดังกล่าวสถานศึกษาติดภารกิจอ่ืนๆ  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - 30,000 - 28,400 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - 30,000 - 28,400 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาจิตใจให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม 

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม 

2. เพ่ือจัดหาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ มาเป็นวิทยากรผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว 

2. มีวิทยากรผู้ความรู้ ความสามารถ มาเป็นด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จ านวน

ร้อยละ 60 เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จ านวน

ร้อยละ 60 เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้าน

นี้จ านวน 1 คน 
2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้าน

นี้จ านวน 1 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (Pre-V net) ของนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 5 – 23 มกราคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 5,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 5,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทาง
การศึกษาชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มี
ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.
2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
นักศึกษาในการสมัครเข้าท างานหรือการศึกษาต่อใน
ระดับต่อไป 

3. นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการสมัครเข้าท างานหรือการศึกษาต่อในระดับต่อไป 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 

รอ้ยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(Pre V-NET) 

1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ร้อยละ 86.10 
และ ปวส.2 ร้อยละ 80.68  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (Pre V-NET) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ร้อย

ละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ร้อย

ละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สร้างเสริมประสบการณ์เรยีนรูส้ายอาชีพของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 30,000 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ -  - - - - 

รวม - 30,000 - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวิชา 

1. ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ที่ตรงกับสาขาวิชา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรม
โครงการ 

2. ผู้เรียนามีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา 

จ านวน 400 คน 
1. ผู้เรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา 

จ านวน 398 คน 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

จ านวน 12 แห่ง 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

จ านวน 12 แห่ง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สร้างเสริมประสบการณ์เรยีนรูส้ายอาชีพของนักเรียน ระดับชัน้ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อืน่ ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 10,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 10,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวิชา 

1. ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ที่ตรงกับสาขาวิชา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรม
โครงการ 

2. ผู้เรียนามีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา 

จ านวน 400 คน 
1. ผู้เรียนระดับปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา 

จ านวน 405 คน 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

จ านวน 12 แห่ง 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา 

จ านวน 12 แห่ง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชือ่โครงการ ส่งเสริมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานหลักสตูรการเรียนการสอน  
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว   วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 16,500 - - 16,500 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 16,500 - - 16,500 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

1. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

2. เพ่ือจัดท ารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2. มีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 
107 คน 

1. ครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 
107 คน 

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ จ านวน 6 บอร์ด 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ จ านวน 6 บอร์ด 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไมมี่  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว   เดือนกรกฎาคม 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 13,500 - - 13,500 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 13,500 - - 13,500 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการจัดฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

1. จัดฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

2. เพ่ือด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ออนไลน์ 

2. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์ 

3. เพ่ือกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดท าบทเรียนออนไลน์ โดยมี
การประกวดและมีรางวัลส าหรับผลงานที่ดีที่สุดแต่ละ
ประเภท 

 ครูผู้สอนจัดท าบทเรียนออนไลน์ จัดท าบทเรียน
ออนไลน์ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่สอนทั้ง ปวช. 

และ ปวส. จ านวน 80 คน 
1. ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่สอนทั้ง ปวช. 

และ ปวส. จ านวน 80 คน เข้ารับการอบรม 
2. ได้บทเรียนออนไลน์จากครูผู้สอน คนละ 1 วิชา 

จ านวน 80 คน 
2. ครูผู้สอน จ านวน 80 คน พัฒนาบทเรียนออนไลน์ใน

รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ คนละ 1 วิชา  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

42



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เปิดบ้านวชิาการ (Open House) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 13 พฤศจิากยน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 90,150 - - 19,110 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 90,150 - - 19,110 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และชุมชน อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา 

1. ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน 
อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 

2. เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ 2. การประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ 
3. เ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระหว่ างบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรอื่นๆ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
อ่ืนๆ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 100 คน 
1. นักเรียน นักศึกษา และคณะครู บุลคากร วิทยาลัยจ

ต่างๆ รวมถึงบุคลากรองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมไปร่วมจัดนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่   
ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดตารางสอน พิมพ์ตารางสอนและตรวจทานตารางสอน  
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย  วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 5,000 - 1,685 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 5,000 - 1,685 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการวางแผนระบบการจัดตารางเรียน/
ตารางสอน 

1. ด าเนินการวางแผนระบบการจัดตารางเรียน/
ตารางสอน 

2. เพ่ือด าเนินการปฏิบัติจัดท าตารางเรียน/ตารางสอน 
ประจ าภาคเรียน 

2. ด าเนินการปฏิบัติจัดท าตารางเรียน/ตารางสอนประจ า
ภาคเรียน 

3. เพ่ือให้ได้ตารางเรียนส าหรับผู้เรียน ตารางสอนส าหรับ
ครูผู้สอน และตารางห้องเรียนประจ าภาคเรียน 

3. ได้ตารางเรียนส าหรับผู้เรียน ตารางสอนส าหรับ
ครูผู้สอน และตารางห้องเรียนประจ าภาคเรียน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ตารางเรียนส าหรับผู้เรียน  จ านวน 78 ห้อง 1. ตารางเรียนส าหรับผู้เรียน  จ านวน 78 ห้อง 
2. ตารางสอนส าหรับครูผู้สอน จ านวน 82 คน 2. ตารางสอนส าหรับครูผู้สอน จ านวน 82 คน 
3. ตารางห้องเรียน จ านวน 99 ห้อง 3. ตารางห้องเรียน จ านวน 99 ห้อง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
    ภายใตโ้ครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชวีศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 13 – 14  พฤศจิกายน 2562 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 20,000 19,990 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 20,000 19,990 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1. นักเรียนให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าน าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้    คิดเป็น  ท าเป็น  เกิดการใฝุรู้
อย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนให้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ศึกษาค้นคว้าน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
สามารถแข่งขันทักษะวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  จนเป็นที่ยอมรับของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่น
ได้ 

3. นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  สามารถ
แข่งขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา   

47



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ปวช. จ านวน 1 

โครงงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ. และระดับสูง
ต่อไป 

1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ปวช. จ านวน 1 
โครงงาน เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของแปูงจากมัน
ม่วงทดแทนแปูงข้าวเจ้าบางส่วนในการท าข้าวแคบ
พ้ืนบ้าน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ปวส. จ านวน 1 

โครงงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ. และระดับสูง
ต่อไป 

2. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ปวส. จ านวน 1 
โครงงาน เรื่องเครื่องมือวัดระยะ 3 มิติ โดยใช้เลเซอร์ 
Laser Find Space 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชือ่โครงการ บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
     ภายใต้โครงการ บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และสถานที่ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว  วันที่ 30 สิงหาคม 2563 - 20 กันยายน 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรยีนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 346,800 341,546 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 346,800 341,546 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการด้านวิชาชีพ  โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 

1. ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะสั้น
ทุกรายวิชา 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 2. ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียน
หลักสูตรระยะสั้น และสามารถไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปสร้างเสริมอาชีพได้ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ประชาชนและบุคคลทั่วไป  เข้ารับการฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  75  ชั่วโมง  จ านวน  400  
คน 

1. มีผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาละ 20 คน 
จ านวน 21 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 420 คน รายวิชาละ 6, 
15, 21, 30 ชั่วโมง 

2. ประชาชน  บุคคลทั่วไป  และนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น  
หลักสูตร 108 อาชีพ   จ านวน  2,500  คน 

2. มีผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะสั้น หลากหลายอาชีพ 
ทั้งนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาอ่ืน และ
ประชาชนทั่วไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 รวบรัดระยะเวลาในการจัดสอน ท าให้เกิดการเร่งรีบในการสอนมากจนเกินไป  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ    เตรยีมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว  วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - -  
-  ค่าใช้สอย 42,500 - - - - 42,500 
-  ค่าวัสด ุ  - - - -  

รวม 42,500 - - - - 42,500 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1. ครูมีสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาผ่านระบบการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ 
2. ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาปุานระบบออนไลน์ได้ 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

4. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียน และผู้สอน 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

4. ผู้เรียนและผู้สอนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในระดับมาก 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถใช้งานระบบการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ 
1. ครูผู้สอนสามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่าง

คล่องแคล่ว 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถเข้าใจงานระบบการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 
2. ผลการเรียนของผู้เรียนร้อยละ  80 ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 บุคลากรอาวุโส มีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างช้า  
   
 
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/ฝึกอาชีพ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง  ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 12,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 12,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมตัวออกสู่ตลาดแรงงาน
ในอนาคต 

 - 

2. เพ่ือการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียน นักศึกษา 

 - 

3. เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึก
ปฏิบัติจริงตามหน่วยงาน สถานประกอบการ 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. หัวหน้า/ผู้แทน สถานประกอบการ หน่วยงาน  

จ านวน  12  คน 
 - 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณวิชาชีพ/ฝึก
อาชีพ จ านวน 1,000 คน 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
3. ครูนิเทศ จ านวน  10  คน  - 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 สถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรยีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ การปฐมนิเทศ แบบออนไลน์  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 55,000 - - 21,000 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 55,000 - - 21,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือชี้แจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนใน
หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

1. นักเรียน นักศึกษา ตะหนักถึงระเบียบวินัย และรู้
แนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกงาน 

2. เพ่ือชี้แจงการเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ฝึกอาชีพ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. เ พ่ือให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ งานและพัฒนา
บุคลิกภาพให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ฝึกอาชีพ 

3. นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกอาชีพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ จ านวน 1,000 คน 
1. ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 638 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึก
อาชีพ จ านวน 1,000 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึก
อาชีพ จ านวน 319 คน 

3. ครูนิเทศ จ านวน  10  คน 3. ครูนิเทศ จ านวน 13 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 นักเรียน นักศึกษา บางคน มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เนต  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ ์หนว่ยงาน สถานประกอบการ และแนะแนวการจัดการเรยีนการสอนระบบทวภิาคี 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 15,000 - - 4,200 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 15,000 - - 4,200 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ แนะแนวหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ ที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ได้รับข้อมูลของ
หน่วยงาน สถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ 

2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน ส าหรับการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี เพ่ือเชื่อมโยงสายปฏิบัติการ
ในระดับปริญญาตรีต่อไป 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการเรียน การ
สอนระบบทวิภาคี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือจัดหาหน่วยงาน สถานประกอบการที่มีความ

พร้อมในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพตามหลักสูตร 

3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ท าความร่วมมือ
(MOU) กับหน่วยงาน สถานประกอบการ ในการ
เตรียมความพร้อมในการรับนักเราียน นักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิชา/หวัหน้าภาควิชา จ านวน  

20  คน 
1. จ านวน 14 คน 

2. ครูนิเทศ จ านวน  12  คน 2. ครูนิเทศ 13 คน 
3. ตัวแทนจากหน่วยงาน  สถานประกอบการ จ านวน  

14  คน 
3. 8 คน 

4. นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกอาชีพ 
จ านวน  600  คน 

4. จ านวน 319 คน 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากการจัดโครงการและตารางการเข้า  
ประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการไม่ตรงกัน  
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 สถานที่ไม่เพียงพอและไม่เอ้ืออ านวย ต่อสถานประกอบการ และจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม  
โครงการ   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรส าหรับครูนิเทศ (E-Training) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง  ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 58,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 58,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีด้วย e-Training  ตามสมรรถนะ
วิชาชีพ การวัดผล ประเมินผล และพัฒนาก าลังคนให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน แก่
ครูนิเทศ  ครูผู้สอน และครูฝึกในหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ 

 - 

2. เพ่ือให้ครูนิเทศ ครูฝึกในหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ  จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีด้วย 
e-Training ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา 

 - 

3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและ
ครูฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน  18  คน  - 
2. ครูนิเทศ  จ านวน  14 คน  - 
3. สถานประกอบการ หน่วยงาน จ านวน  50  คน  - 
 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่ได้ด าเนินการ  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 สถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
     ภายใต้โครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวภิาคีสู่คณุภาพมาตรฐาน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 23 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 76,800 76,797 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 76,800 76,797 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จัดท า
แผนการฝึกตามสมรรถนะวิชาชีพ 

1. คณะครู และครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ใน
การตัดการศึกษาทวิภาคีมากขึ้น 

2. เพ่ือให้ครูฝึกหน่วยงานในสถานประกอบการ จัดท า
แผนการฝึกอาชีพได้อย่างถูกต้องตามาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา 

2. ครูฝึกในสถานประกอบการ จัดท าแผนการฝึกอาชีพได้
อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ แนะแนวหน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพร่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลของ
หน่วยงาน สถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลของสถานประกอบการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้บริการ/หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 18 คน 1. ผู้บริการ/หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 14 คน 
2. ครูนิเทศ จ านวน 11 คน 2. ครูนิเทศ จ านวน 13 คน 
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ หน่วยงาน จ านวน 42 คน 3. ครูฝึกในสถานประกอบการ หน่วยงาน จ านวน 9 คน 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ระยะเวลาในการจัดโครงการ ควรเพิ่มวันในการจัดอบรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563  
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 5,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 5,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าระบบคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา 1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา 
2. เพ่ือให้ระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเท่ียงตรง

มากขึ้น 
2. ระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมากขึ้น 

3. เพ่ือประหยัดงบประมาณและอ านวยความสะดวกแก่
ครูผู้สอน 

3. ช่วยประหยัดงบประมาณและอ านวยความสะดวกแก่
ครูผู้สอน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข้อสอบรายวิชา 1 ระบบ 1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข้อสอบรายวิชา 1 ระบบ 
2. ครูมีข้อสอบมาตรฐานเก็บในคลังข้อสอบอย่างน้อยคน

ละ 1 รายวิชา 
2. ครูมีข้อสอบมาตรฐานเก็บในคลังข้อสอบคนละ 1 

รายวิชา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวชิาชีพสู่สากล 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 33,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 33,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 1. เครื่องมือในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพได้รับการ
พัฒนา 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการและวิธีการในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. มีกระบวนการและวิธีการในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เพ่ือวัดคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ 3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 9 
สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือส าหรับวัด
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

1. สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 9 
สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือส าหรับวัด
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

66



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนกรกฎาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรยีนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 2,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 2,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลแก่นักเรียนนักศึกษา 

1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาส าหรับผู้เรียนกรณี
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหา
ส าหรับผู้เรียนกรณีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

3. เพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียน
ไม่ถึงเกณฑ์ 

3. ลดปัญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึง
เกณฑ์ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผล 
1. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรยีนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 2,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 2,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทราบความก้าวหน้าทางการเรียน
ของตน 

1. ผู้เรียนได้รับทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง 

2. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนจ านวน 80 คน  ติดแสดงความก้าวหน้า

ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมหน้าห้องเรียนให้
ผู้เรียนทราบ 

1. ครผูู้สอนจ านวน 80 คน  บันทึกผลแสดง
ความก้าวหน้าทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านระบบ RMS ให้ผู้เรียนทราบ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 

2. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 95 ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เพ่ิมความรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 15,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 15,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

1. ระบบการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
ได้รับการพัฒนา 

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนากระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ครูผู้สอนจ านวน 80 คน ได้รับการพัฒนาเรื่องการ
วัดผลตามสภาพจริง 

1. ครูผู้สอนจ านวน 80 คน ได้รับการพัฒนาเรื่องการ
วัดผลตามสภาพจริง 

2. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,000 คน ได้รับการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ 

2. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,800 คน ได้รับการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ รักการอ่าน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วิทยบริการและห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 10,000 - 10,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 10,000 - 10,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เห็นความส าคัญใน
การอ่านหนังสือ 

1. นักเรียน นักศึกษาให้เห็นความส าคัญในการอ่าน
หนังสือ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 1. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 2 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 30,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 30,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอ่านออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

1. ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาได้ถูกต้องและสามารถต่อยอดในการสนทนา
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

2. ครูผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ได้ถูกต้องและสามารถต่อยอดในการสนทนาต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จ านวน 100 คน 
1. ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จ านวน 77 คน ผ่านการฝึกอบรมฯ 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษและบุคลิกเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 30,000 - - 15,000 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 30,000 - - 15,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออก ในการ 
น าเสนอตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความ
เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
พูดและการแสดงออก ในการน าเสนอตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน เข้าร่วมอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน 

1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน เข้าร่วมอบรมฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาโดยใช้ Applicatiom Echo VE 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถใช้แอฟพลิเคชัน
ในการเรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความยั่งยืนและเป็น
ธรรมชาติ 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถใช้แอฟพลิเคชันในการ
เรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความยั่งยืนและเป็น
ธรรมชาติ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับหนังสือประกอบการฝึก
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ฝึกควบคู่กับการฝึกบนแอปพลิเค
ชัน 

2. ผู้เรียนมีหนังสือประกอบการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้ฝึก
ควบคู่กับการฝึกบนแอปพลิเคชัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ Username และ Password 
ส าหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Echo VE 

3. ผู้เรียนมี Username และ Password ของตนเองใน
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Echo VE 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน เข้าร่วมอบรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา (โครงการขยายผลนักเรียน 
นักศึกษาโดยใช้แอปพลิเคชัน Echo VE) จ านวน 3 
ชั่วโมง 

1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน เข้าร่วมอบรมตาม
หลักสูตรฯ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษสอนเสริมแก่ผู้เรยีนด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 108,000 - 68,400 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 108,000 - 68,400 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การ
สนทนาภาษาอังกฤษ การพูดและการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญและก้าว
สู่ความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษ 
การพูดและการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
กับผู้เชี่ยวชาญและก้าวสู่ความเป็นสากลมากข้ึน 

2. เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 

463 คน จาก 491 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับประวัตศิาสตรช์าติไทยและศึกษาดูงาน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา สังคมศึกษา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ  -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป  
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง  ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  

 
 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความเป็นมา
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 - 

2. เพ่ือให้นักเรียน ได้เรียนรู้และศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนที่
หลากหลาย 

 - 

3. เพ่ือให้นักเรียน รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทย  
และปลูกจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมาหากษัตริย์ 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ศึกษาในรายวิชา

ประวัติศาสตร์ชาติไทย (20000-1502) ภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 300 คน 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ศึกษาในรายวิชา

ประวัติศาสตร์ชาติไทย (20000-1502)  ภาคเรียนที่ 
2/2562 ที่ผ่านการผลสอบความรู้วิชาประวัติศาสตร์
ชาติไทย จ านวน 50 คน 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 สถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา สังคมศึกษา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ อาคารวิทยบริการ  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 5,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 5,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทตาม
แบบแผนที่ถูกต้อง  สวยงามเป็นการ 
รักษาเอกลักษณ์  วัฒนธรรมที่ดีของชาติ 

1. นักเรียนมีความรู้ีเกี่ยวกับมารยาทตามแบบแผนที่
ถูกต้องสวยงามมีส่วนร่วมในการรักษาเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี  
สุภาพ  เรียบร้อย 

2. นักเรียนปฏิบัตตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพ เรียบร้อย 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

3. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกและมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

4. นักเรียนมีจิตส านักและมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับปวช. 1 ที่ศึกษาในรายวิชาหน้าที่

พลเมืองและศีลธรรม 20000-1501  ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา  2563  จ านวน  300  คน 

1. นักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 95 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ระยะเวลาตามก าหนดของโครงการเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิค 2019 จึงไม่มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้การอบรมแต่ใช้บุคลากรภายในแทน  
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม 
 

2.  ผูร้ับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
หมวดวิชา  สังคมศึกษา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ  -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป  
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง  ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 12,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 12,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

 - 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น การ
อาสาท าความดีเพ่ือพัฒนาสังคม 

 - 

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และ ปวส.1 ที่เรียนรายวิชา

หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม และ รายวิชาการพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุขภาพ จ านวน 500 คน 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 สถานการณ์โควิด จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ด าเนินการในภาคเรียนถัดไป  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
สาขาวิชา   อาหารและโภชนาการ ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 37,700 - 36,150 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 37,700 - 36,150 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่ทีด่ีมีคุณภาพ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ดีมี
คุณภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 40 คน 
1. ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 4 คน 

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 40 คน 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 วิทยากรในพื้นที่ไม่มี จึงต้องเชิญวิทยากรมาจากนอกพ้ืนที่  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับขนมปัง เพ่ือใช้ในการจัดจ าหน่าย  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผสมเครื่องดื่มประเภทลลีาประกอบท่าทางทักษะการโยนขวด 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
สาขาวิชา การโรงแรม ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 9,850 - - 9,850 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 9,850 - - 9,850 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถแข่งขันการผสม
เครื่องดื่มของนักเรียน นักศึกษาและเป็นตัวแทนร่วม
การแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับ
ภาคเหนือ และได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
ระดับชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและความม่ันใจในวิชาชีพการ
ผสมเครื่องดื่ม 

2. มีความม่ันใจ บุคลิกภาพที่มั่นใจ เป็นผู้น า 

3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้การมีทัศนะคติที่ดีและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 

3. เข้าใจ มีทัศนะคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพ และ
แสดงออกอย่างมืออาชีพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรมท่ีเรียนวิชา

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม รหัส 2701 - 2007 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และนักเรียน 
นักศึกษาชมรมวิชาชีพการโรงแรมที่สนใจสมัครร่วม 
รวมจ านวน50 คน 

1. นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 
130 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

92



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน 
     ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสรา้งโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 1,200,000 1,200,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 1,200,000 1,200,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส 
สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน 

1. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างงาน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ 

2. เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

2. ผู้เรียนได้เรียนหลักสูตรทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

3. เพ่ือเป็นการสร้างกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ประชาชน 

3. ผู้เรียนสามารถสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร 1. เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การประกอบอุปกรณ์และ

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

94



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวเกมส ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดด ระดับภาค ระดับชาติ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 200,000 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ -  - - - - 

รวม - 200,000 - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางด้าน
ความสามารถเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 - 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา  
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

 - 

3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ได้ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

แต่ละประเภทในระดับอาชีวศึกษา  จังหวัด  ระดับ
ภาค ระดับประเทศ10ประเภทชนิดกีฬา 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อาชีวะแพร่ร่วมใจยิ้มไหวส้วสัดี 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  ตลอดปีการศึกษา 2562 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมี
สัมมาคารวะและความเคารพซึ่งกันและกัน 

1. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีสัมมา
คารวะและความเคารพซึ่งกันและกัน 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมี
ความโอบอ้อมอารี  แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ต่อ
กัน 

2. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีความโอบ
อ้อมอารี  แสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากร
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้
เป็นที่ประจกัษ์ของคนทั่วไป 

4. นักเรียน นักศึกษารู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป 

 
 
 

97



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรใน

สถานศึกษาทุกคนเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะ   ที่สมบูรณ์
สุขภาพจิตที่ดีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน ร้อยละ 100  เป็นบุคคลที่มีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์  สุขภาพจิตที่ดีและร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสูค่วามเป็นเลิศ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ  -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 5,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 5,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านความสามารถพิเศษ 

 - 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักสถานศึกษาและเห็นความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 - 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน  
ท้องถิ่น  และสถานที่สาธารณะสมบัติ 

 - 

4. เพ่ือปลูกฝังความเป็นผู้รู้จักแสวงหา  คิดค้น  และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

 - 

5. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักการท างานเป็น
ทีม 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีสถานศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกจัด เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศ 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้น า 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 40,000 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ -  - - - - 

รวม - 40,000 - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

 - 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความม่ันใจ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง และกล้าที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ 

 - 

3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพ่ือพัฒนาตนเอง
ไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี 

 - 

4. เพ่ือฝึกการท างานเป็นหมู่คณะและท าตนเองให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

ชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพ และ
ผู้น าในการท ากิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง จ านวน 100 
คน 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -   - - - 
-  ค่าใช้สอย - 122,750 27,750 - - - 
-  ค่าวัสด ุ -   - - - 

รวม - 122,750 27,750 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 

 - 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพิเศษ  - 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางสังคม 

มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 - 

4. เพ่ือปลูกฝังความเป็นผู้รู้จักแสวงหา  คิดค้น  และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

 - 

5. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเพ่ือ
น ามาพัฒนาการด าเนินงานขององค์การวิชาชีพ และ
ชมรมวิชาชีพ 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 40 คน 
 - 

2. เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ อย่างน้อย 2 แห่ง  - 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 50,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 50,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทาง
ความสามารถเกี่ยวกับการกีฬาและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภาพ 

 - 

2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  
รู้ชนะ  รู้อภัย 

 - 

3. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู  นักเรียน 
นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา 

 - 

4. เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการเรียนการสอน 

 - 

5. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ในระดับ อศจ.และภาคต่อไป 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  

ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ เขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 30,000 - - 1,250 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 30,000 - - 1,250 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนตามค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ 

1. นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีภาวะผู้น า เชื่อฟังค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 

2. นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีภาวะผู้น า  มีความเชื่อม่ัน
ในตัวเองกล้าตัดสินใจ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
การตัดสินใจในภาวะส าคัญได้ 

3. นักศึกษาวิชาทหารมีภาวะผู้น า ความเชื่อม่ันในตนเอง 

4. เพ่ือให้สถานศึกษาวิชาทหารได้รับการประเมิน
มาตรฐานในเกณฑ์ดีมาก 

4. ทะเบียนพล และธุรกิจ สถานศึกษาวิชาด าเนินการไป
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5. เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนย์ฝึกแข็ง
ขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน เดียวกัน 

5. ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นศท. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 95 1. นักศึกษาวิชาทหารร้อยละ มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ร้อยละ 98 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. ผกท. มีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่าง

เพียงพอ 
2. ผกท. มีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่าง

เพียงพอ 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ วันส าคัญของชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจ าปี  2563    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  - - -  
-  ค่าใช้สอย - 35,000 - - - 24,810 
-  ค่าวัสด ุ -  - - -  

รวม - 35,000 - - - 24,810 

หมายเหตุ  เบิกจ่ายด้วยเงิน ค่าจัดการเรียนการสอน 20,050 บาท และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,760 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ อีกท้ังปลูกจิตส านึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 

2. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและท้องถิ่น 3. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นร่วมมือกันในการร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของไทย 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์  ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
1. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมวัน

ส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  เข้าร่วม

กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไมมี่  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ตักบาตรเดือนละครั้ง ฟังธรรมเดือนละหน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 3 มกราคม 2563  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 5,000 - - 800 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 5,000 - - 800 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการท าบุญตัก
บาตรให้มีสืบต่อไป 

1. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งประเพณี
การท าบุญตักบาตร 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ท าบุญตักบาตรร่วมกัน 2. นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนฐานของการเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เรียนอยู่ใน

วิทยาลัยฯ แต่ละปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร
เดือนละครั้ง ฟังธรรมเดือนละหน 

1. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตัก
บาตรเดือนละครั้ง ฟังธรรมเดือนละหน 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เรือนเพาะช าภูมิปัญญาบรูณาการวิถ ี
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 2,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 2,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา 

2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดภาวะผู้น า กล้าแสดงออกในที่
สาธารณะ 

3. นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู้น า กล้าแสดงออกในที่
สาธารณะ 

4. เพ่ือบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีการน าคลิปวีดีโอมาเปิดทุกเช้าเพ่ือบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  เข้าร่วม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง แต่ละภาคเรียน มีผลการ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 80 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

114



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัด มัสยดิ โบสถ์คริสต์ วิทยาลัย และชุมชน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่/วัด และสวนสาธารณะในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 3,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 3,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความ
ส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1. นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี  มีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม 

2. เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้กับ
สถานศึกษา 

2. เสริมสร้างภาวะผู้น าของนักเรียน นักศึกษาในการท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

3. เพ่ือพัฒนากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้
มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

3. นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความรับผิดชอบ  
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 

4. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ
นิเวศ 

4. สถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดแพร่ได้รับการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ให้สะอาด สวยงามมากขึ้น 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

90  เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น   ร้อยละ 100          

เข้าร่วมกิจกรรม 
 

115



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมชมรมวชิาชีพ ชมรมอิสระ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -   - -  
-  ค่าใช้สอย - 15,000 30,000 - - 6,000 
-  ค่าวัสด ุ -   - -  

รวม - 15,000 30,000 - - 6,000 

หมายเหตุ เบิกจ่ายเงิน ค่าจัดการเรียนการสอน 6,000 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวใน
การศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี
อย่างแท้จริง 

1. ครูผู้สอน  นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจใน
การศึกษา พัฒนาและฝึกฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลดีอย่างแท้จริง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 2. ผลงานของนักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ย น   นั ก ศึ กษ า ได้ มี โ อ ก าสแสด ง

ความสามารถในเชิงวิชาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในทักษะ

ด้านวิชาชีพ 
4. เ พ่ื อ เสริมสร้ า งความสัม พันธ์ ระหว่ า งนั ก เรี ยน  

นักศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ 
4. นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน 
5. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพให้

ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจ สนใจทางด้านการ
อาชีพมากยิ่งขึ้น 

5. ทุกแผนกวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพ และด าเนินการ
บริการวิชาการวิชาชีพให้แก่บุคคลชุมชน และ
หน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว 
1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 95  เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ทุกสาขาวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 9 ชมรม 

2. ทุกสาขาวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 9 ชมรม 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ วันไหว้คร ูไหว้ครชู่าง 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 50,000 - 25,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 50,000 - 25,000 

หมายเหตุ เบิกจ่ายด้วยเงิน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25,000 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา  มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

1. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยสืบไป 2. นักเรียน นักศึกษาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี
งามของชาติไทย 

3. เพ่ือเป็นการต้อนรับ  สร้างขวัญก าลังใจ และความเป็น
สิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่าตลอดจน
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม

กิจกรรม   ร้อยละ 90 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 150,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 150,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในสายอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

 - 

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 - 

3. เ พ่ื อสร้ า งผู้ น า เ ยาวชนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพให้ กั บ
สถานศึกษา 

 - 

4. เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้า

ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพลูกเสือวสิามัญ 
 

2.  ผู้รบัผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสวนทางการเกษตรแพร่ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่

  

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 17 - 19 มกราคม 2563 
 

4.  สรปุผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 70,000 - - 45,400 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 70,000 - - 45,400 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจน
รายวิชาลูกเสือ 

1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ตลอดจนรายวิชาลูกเสือ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรายวิชาลูกเสือวิสามัญมีความ
อดทน  มีระเบียบวินัย ตระหนักในคติพจน์ของลูกเสือ
วิสามัญ 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความอดทน  มีระเบียบวินัย 
ตระหนักในคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ 

3. เพ่ือให้ลูกเสือได้ท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ  สร้าง
ความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 

3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในการท างานเป็น
ทีม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ลูกเสือวิสามัญ   ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1. ลูกเสือวิสามัญ   ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
2. ลูกเสือวิสามัญ   ร้อยละ 90  มีความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 
2. ลูกเสือวิสามัญ   ร้อยละ 90  มีความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ประชุมทางวชิาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชพี 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ ระดับสถานศึกษา    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระดับภาคเหนือ     ณ  จังหวัดสุโขทัย 
ระดับชาติ      ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   ระดับสถานศึกษา   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  วันที่ 13 พฤศจิากยน 2562 
ระดับภาคเหนือ    วันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562  
ระดับชาติ     วันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 210,000 - - 49,056 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 210,000 - - 49,056 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาน าเอาทักษะ ความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม 

1. นักเรียน นักศึกษาสามารถน าเอาทักษะ ความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้าน
วาการและวิชาชีพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และ
ประกอบอาชีพอิสระ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพ
อิสระ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึง

ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพ
อิสระ 

4. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

4. นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึง
ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน  
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ได้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
ไม่น้อยกว่า  5  สาขาวิชา 

1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จ านวน 
11 สาขาวิชา 

2. นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เลือกตั้งประธานชมรมวชิาชีพ และเลือกตั้งนายกองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหนว่ย 
หน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 22 กันยายน  2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 2,000 - 2,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 2,000 - 2,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การท างานใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1. นักเรียน นักศึกษา  ในสถานศึกษา ออกมาใช้สิทธิ์ใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพและ
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ 

2. เพ่ือคัดเลือกนายกองค์การ  และคณะกรรรมการ
ด าเนินงานองค์การฯ ชุดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

2. ได้ตัวแทนคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และ
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ จ านวน 7  - 25 คน 

3. เพ่ือคัดเลือก และจัดตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 
ชุดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. ได้ตัวแทน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ และ
คณะอนุกรรมการ จ านวน 11 ชมรม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ลง

สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรม และ
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย หน่วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ชมรมละ 7 คน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชมรมวิชาชีพ 

2. ได้คณะอนุกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย 
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 21 คน 

2. ได้คณะอนุกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย 
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 21 คน 

3. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การ อวท.ทุกชั้นปี เข้า
ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
นักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยฯ 

3. นักเรียน นักศึกษา มาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ร้อยละ 80 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรมอาชวีศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงานเสร็จแล้ว   วันที่ 29  กันยายน 2563        

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
    เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 50,000 50,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 50,000 50,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอันดีงาม  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  

2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน  

2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน  

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

3. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80  
2. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
2. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน นักศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สมาคมผู้ปกครอง 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 86,850 70,200 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 86,850 70,200 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 

1. ก่อเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองและสถานศึกษา 

2. เพ่ือร่วมกันศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา 

2. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษารับทราบปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน นักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  ร้อยละ 90  เข้า

ร่วมประชุมผู้ปกครองตามวันและเวลาที่ก าหนด 
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วม

ประชุมปููปกครองตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมพบและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว    วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 5,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 5,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา  ทั้งในด้านที่เป็นปัญหาและด้านที่ควร
ส่งเสริม  เพ่ือช่วยลดปัญหานักเรียน นักศึกษาลาออก
กลางคัน 

1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ลด
ปัญหานักเรียนลาออกกลางคัน 

2. เพ่ือที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุขในสังคมและพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

2. เสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง 
คนด ีมีความสุขในสังคม และพัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 90 พบและให้ค าแนะน า ให้

ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 

1. ครูที่ปรึกษา ร้อยละ 90 พบและให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาแกน่ักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดท าแฟูมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา (E-Portfolio) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานทีด่ าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 5,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 5,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมชิ้นงาน (Portfolio) ของ
นักเรียน นักศึกษาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 - 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานและข้อมูลในการศึกษาต่อและสมัคร
งานในอนาคต 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ร้อยละ 

90 จัดท าแฟูมสะสมผลงานของตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เยี่ยมบ้านนักเรยีน นักศึกษา การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ บ้านพักของนักเรียน นักศึกษา  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 30 กันายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่
ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่
ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 

2. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและการมอบทุนการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและการมอบทุนการศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 

ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจาก
สถานศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาร้อยละ 80 ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ คลินิกการให้ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษา (คลินิกเสมารักษ์) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 16 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีคลินิกส าหรับให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญใน
การปูองกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
นักศึกษา 

1. มีคลินิคส าหรับให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการ
ปูองกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
นักศึกษา 

2. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 

ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจาก
สถานศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงดการจัดกิจกรรม โดยปฎิบัติตามมาตรการคบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ
ยาเสพติดทุกประเภทและสามารถปูองกันตนเองได้ 

 - 

2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมได้แสดงออกตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ 

 - 

3. เพ่ือให้สมาชิกชมรมมีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 - 

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  - 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. สมาชิกชมรมร้อยละ 90 ตระหนักถึงโทษของอบายมุข
และยาเสพติดทุกประเภทและสามารถปูองกันตนเอง 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. สมาชิกร้อยละ 90 ได้แสดงออกตามความสามารถ   - 
3. สมาชิกร้อยละ 60 มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิด

ริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว    วันที่ 16 กันยายน  2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 3,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 3,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และสามารถปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการ
ตั้งครรภ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้และสามารถปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากจากการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. จ านวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น 1. จ านวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นลดลง 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ระยะเวลาจ ากัด ด าเนินงานตามโครงการไม่ได้  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตหน่วยที่ 8  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พบกันก่อนสาย 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 16 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 3,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 3,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลดลง 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้หาทางช่วยเหลือ

นักเรียนที่ประสบปัญหาที่จะออกกลางคันได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องได้หาทางช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบปัญหาที่จะออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 

5 
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 

5 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ   ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
     ภายใตโ้ครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที 30 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 24,000 24,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 24,000 24,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้หาทางช่วยเหลือ

นักเรียนที่ประสบปัญหาที่จะออก ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาที่จะ

ออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 
5 

1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 
5 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนเิทศนักเรียนนักศึกษา ระดับชัน้ ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปทีี่ 1 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   ระดบัชั้น ปวช.1   วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  

ระดับชั้น ปวส.1   วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  -  -  
-  ค่าใช้สอย - 109,880 - 14,125 - 124,005 
-  ค่าวัสด ุ -  -  -  

รวม - 109,880 - 14,125 - 124,005 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี  ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/ 
นักศึกษาและผู้ปกครอง 

1. นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

2. เพ่ือแจ้งนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ 

2. นักเรียน นักศึกษาทราบนโยบายการบริหารการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต่อการ
เรียนการสอนสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อม ความเข้าใจ ใน
การศึกษาและเรียนรู้ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  คิดเป็นร้อยละ 100  

เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
1. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ แนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัดแพร่     

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 10,000 - - 3,500 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 10,000 - - 3,500 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ข้อมูลและแนะแนวด้านการศึกษาวิชาชีพที่
ถูกต้อง  ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร ที่
เปิดสอนในระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีแก่
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
ในจังหวัด 

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร ที่เปิดสอนในระดับ 
ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีแก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด 

2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้
มากขึ้น 

2. นักเรียนมีความสนใจและประสงค์สมัครเรียนต่อสาย
อาชีพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. แนะแนว  ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการศึกษา

วิชาชีพและหลักสูตรที่เปิดสอนแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  
โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จ านวน  25  
แห่ง 

1. -ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพ
และหลักสูตรที่เปิดสอนแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  
โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จ านวน  25  
แห่ง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร ์
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ     ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 270,000 - 270,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 270,000 - 270,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อ  การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ  เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้พร้อมได้อย่างเหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับการ
ท างานและด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จใน
อนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ  เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้
พร้อมได้อย่างเหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับการ
ท างานและด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จใน
อนาคต 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  และ ปวส.2  ที่จะ

ส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อย
ละ  100  เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 

1. -นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  และ ปวส.2  ที่
จะส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2562  คิดเป็น
ร้อยละ  100  เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ มัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนกันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 1,500 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 1,500 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับชั้น ปวช.1
ปวช.2 และ ปวส.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ
อิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การหารายได้ระหว่างเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับชั้น ปวช.1ปวช.2 
และ ปวส.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพอิสระและ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานการหารายได้
ระหว่างเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่าง
เหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ  เพ่ือ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่าง
เหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จในอนาคต 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.

1 ที่ก าลังศึกษา ในปีการศึกษา 2563  ร้อยละ  100  
เข้ารับการมัชฌิมนิเทศ 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.
1 ที่ก าลังศึกษา ในปีการศึกษา 2563  ร้อยละ  100  
เข้ารับการมัชฌิมนิเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - -  -  
-  ค่าใช้สอย 72,500 - - 152,020 - 224,520 
-  ค่าวัสด ุ  - -  -  

รวม 72,500 - - 152,020 - 224,520 

หมาสยเหต ุเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500 บาท และเงินบ ารุงการศึกษา 152,020 บาท  

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์  มีความประพฤติดี เรียบร้อยและ มี
ความตั้งใจในการเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองด้านการศึกษาของบุตรหลาน 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนสามารถน าเงินทุนไปใช้
จ่ายด้านการเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา มีก าลังใจในศึกษาส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด  จ านวน  11  สาขาวิชา ได้รับการพิจารณารับ
ทุนการศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 
ได้รับทุนอย่างทั่วถึง จ านวน 11 สาขาวิชา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
     ภายใต้โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ  บ้านสวนเขื่อน และบ้านนาคูหา  จังหวัดแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 622,000 621,993.25 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 622,000 621,993.25 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน  บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ  
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ไฟฟูา ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน  
บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ  อุปกรณ์ประกอบอาชีพ  
และเครื่องใช้ไฟฟูา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ในด้านการบ ารุงรักษา  
การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนา
สุขอนามัย และการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  เป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  ลด
รายจ่ายในครอบครัว 

2. ประชาชนได้รับความรู้ในด้านการบ ารุงรักษา  การ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนาสุขอนามัย 
และการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุมชน  เป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ

นักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
3. นักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 

เพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  จ านวน  1  ศูนย ์ 1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  จ านวน  2  ศูนย ์ณ 
บ้านสวนเขื่อน และบ้านนาคูหา 

2. ให้บริการประชาชนและบุคคลทั่วไป  1,500  คน 2. ให้บริการประชาชนและบุคคลทั่วไป  2,000  คน 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ฝึกอบรมและการบริการวชิาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
     ภายใต้โครงการ บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานชุมชนในจังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 

หมายเหต ุเบิกจ่ายร่วมกับงบประมาณโครงการบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการด้านวิชาชีพ  โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 

1. บริการด้านวิชาชีพหลักสูตรตามความต้องการของ
ประชาชน 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 2. พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
3. ลดปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ประชาชน  บุคคลทั่วไป  และนักเรียน นักศึกษา เข้า
รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น  หลักสูตร 108 
อาชีพ   จ านวน  2,500  คน 

1. ประชาชน  บุคคลทั่วไป  และนักเรียน นักศึกษา เข้า
รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น  หลักสูตร 108 
อาชีพ   จ านวน  2,500  คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรยีนนักศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญาด้านความเสีย่ง 5 ด้านโดยในกระบวนการอบรม ดนตร ี
กิฬา และนันทนาการ 

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ปกครอง ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - - - 
-  ค่าใช้สอย - - 60,000 - - - 
-  ค่าวัสด ุ - -  - - - 

รวม - - 60,000 - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากภัยต่างทางสังคมทั้ง 5 ด้าน 

1. นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยจากภัย
ต่างทางสังคมทั้ง 5 ด้าน 

2. เพ่ือให้พัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

2. นักเรียน  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน  นักศึกษาร้อยละ 85  มีความตระหนักถึง

ความปลอดภัยในตนเองทั้ง 5 ด้าน 
1. นักเรียน  นักศึกษาร้อยละ 90  มีความตระหนักถึง

ความปลอดภัยในตนเองทั้ง 5 ด้าน 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   

163



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อาชีวะต้านยาเสพติด 
     ภายใต้โครงการ อาชวีะต้านยาเสพติด 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ปกครอง    ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงานเสร็จแล้ว   วันที่ 9 กันยายน 2563        

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
    เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 40,000 39,950 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 40,000 39,950 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออบรมแกนน าพิษภัยยาเสพติด 1. มีนักเรียน นักศึกษาแกนน าพิษภัยยาเสพติด 
2. เพ่ือสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 2. ไม่พบผู้เสพสารเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือรณรงค์ ปูองกันปัญหายาเสพติด 3. นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน ตระหนักในพิษ

ภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และห่างไกล
ยาเสพติด 

1. นักเรียน นักศึกษาเป็นแกนน า จ านวน 100 คน 
ตระหนักในพิษภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 
และห่างไกลยาเสพติด 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

166



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ผูร้ับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 265,000 - 264,225 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 265,000 - 264,225 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความปลอดภัยด้านสุขภาพร่างกาย 

1. นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการดูแล
สุขภาพมีการความสนใจในการตรวจสุขภาพให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี  
สมบูรณ์  แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. นักเรียนนักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี มีสูขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

3. เพ่ือเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลดูสุภาพและ
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 

3. นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน   จ านวน  2,000  คน  ได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
1. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปี

จ านวน 1,439 คน 
2. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  มีสุขภาพ พลานามัย

ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 95  มีสุขภาพ พลานามัย

ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไมมี่  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ตรวจติดตามควบคุมการเข้าหอพัก บ้านเช่า ของนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ หอพักและบ้านเช่าในจังหวัดแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 17 สิงหาคม -  24 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 10,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 10,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม
บ้านพักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีอาศัยอยู่หอพัก
บ้านเช่าและสภาพแวดล้อมของหอพัก-บ้านเช่าใน
จังหวัดแพร่ 

2. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา 

2. สามารถปูองกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สภาพสิ่งแวดล้อมของหอพัก-บ้านเช่าที่นักเรียน 
นักศึกษา เช่าอาศัยอยู่ 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา  
นักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่า 

3. นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่า
และสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

4. เพ่ือช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยในการเลือกหอพัก 
บ้านเช่า 

4. นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความไว้วางใจใน
หอพักท่ีสถานศึกษาเลือก 

5. เพ่ือไม่ให้นักเรียน นักศึกษา สูบบุหรี่ในหอพัก บ้านเช่า 
และให้ผู้ประกอบการหอพัก บ้านเช่า ช่วยสอดส่อง
ดูแล 

5. ไม่พบนักเรียน นักนักศึกษาสูบบุหรี่ภายในหอพักบ้าน
เช่า 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ร้อยละ 90 

ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจาก
สถานศึกษา 

1. นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรค และอาการเจ็บปวยตา่งๆ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562  -  มกราคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 2,700 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 2,700 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคและอาการเจ็บปุวยต่าง ๆ 

1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
และอาการปุวยต่างๆมากขึ้นและตระหนักถึงความ
รุนแรงของของโรคต่างๆ 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปูองกันและดูแล
สุขภาพร่างกายให้ปราศจากโรคภัยและอาการเจ็บปุวย
ต่าง ๆ เกิดความปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนนักศึกษาสามารถปูองกันและดูแลสุขภาพ
ตนเองและสามารถดูแลคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
ได้เมื่อมีอาการเจ็บปุวย 

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช่ยาปริมาณ
การกินยาในแต่ละวันและตระหนักถึงอันตรายเมื่อ
รับประทานยาเกินขนาดและอันตรายเกี่ยวกับยาที่
สามารถท าเป็นสารเสพติดได้ 

4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการออก
ก าลังกายอย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย
ในท่าต่างๆบริหารจุดต่างๆ 
ได้มากข้ึนและปฏิบัติท่าได้ถูกต้อง 

171



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จ านวน  2,000  คน  ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บปุวยต่าง ๆ 
1. นักเรียนนักศึกษา จ านวน 1,834 คนได้รับความรู้

เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บปุวยต่างๆรวมถึงการดูแล
ตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บไม่รุนแรง 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและหอ้งพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ โรงอาหารและห้องพยบาลวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 -   กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน -  - - -  
-  ค่าใช้สอย - 50,000 - - - 49,370 
-  ค่าวัสด ุ -  - - -  

รวม - 50,000 - - - 49,370 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีโรงอาหารและห้องพยาบาลที่ได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

1. โรงอาหารและห้องพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

2. เพ่ือบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ามาใช้โรงอาหารและห้องพยาบาล
ของวิทยาลัยฯ 

2. นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการการใช้โรงอาหารและห้องพยาบาลอย่างทั่วถึง 

3. เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหาร
และรับประทานอาหาร การเข้าใช้ห้องพยาบาลของ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

3. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ประการ
โรงอาหารประกอบอาหารและรับประทานอาหารได้
สะดวกและปลอดภัย 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. โรงอาหารและห้องพยาบาลได้รับการพัฒนาและ

ปรับปรุง 
1. โรงอาหารและห้องพยบาลได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนาในจุดต่างๆที่ช ารุดและอ านวยความสะดวกต่อ
นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ประ
กาบการโรงอาหารที่มาใช้บริการโรงอาหาร 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ โรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -   - 
-  ค่าใช้สอย - - - 5,400  - 
-  ค่าวัสด ุ - - -   - 

รวม - - - 5,400  - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของโรงอาหารวิทยาลัยฯ 
ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยเกิดความปลอดภัย 

1. ศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย ของโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่ 
ได้มาตรฐานและถูกสุขอนัยมัยมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินงานอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย 

2. ถาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

3. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน 

3. นักเรียนน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้
บริโภคอาหารที่ปลอดและถูกสุขอนามัย 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารวิทยาลัยฯ จ านวน 

20 คน 
1. ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวะ

ศึกษาแพร่ จ านวน 20 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - -  - -  
-  ค่าใช้สอย - - 5,000 - - 5,000 
-  ค่าวัสด ุ - -  - -  

รวม - - 5,000 - - 5,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย 
2. เพ่ือร่วมรณรงค์ในการสร้างเสริมความปลอดภัยด้าน

สุขภาพอนามัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม 
อันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและสังคม 
 

2. รณรงณ์ในการสร้างเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพ
อนามัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและสังคม 

3. เพ่ือสร้างโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับ
ชุมชนและประเทศชาติ 

3. สร้างโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนและ
ประเทศชาติ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีความ

ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆที่เกิดข้ึน 
1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี

ความปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไมมี่  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลัยอาชวีศึกษาแพร่ ในการมีส่วนรว่มในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     ภายใต้โครงการ เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน  วางแผนและงบประมาณ    ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว  วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563        

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
    เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 30,000 30,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 30,000 30,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา ปี 2565 – 

2569 
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาของสถานศึกษา ปี 2565 – 

2569 
3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2564 
3. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2564 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
80 คน  เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
81 คน  เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 100,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 100,000 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา และซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศและ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบบสารสนเทศและสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนา และซ่อมบ ารุงสามารถ
ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือปรับปรุงห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3. ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้รับการปรับปรุง 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใช้งาน

ระบบสารสนเทศ 
4. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. จุด/สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้
งานได้ ร้อยละ 100 

1. จุด/สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้
งานได้ ร้อยละ 100 

2. พ้ืนที่การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม ร้อย
ละ 80 ของพ้ืนที่วิทยาลัยฯ 

2. พ้ืนที่การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม ร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่วิทยาลัยฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
3. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศ ร้อยละ 80 
3. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศ ร้อยละ 90 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 10,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 10,000 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก ให้
ความส าคัญและเข้าใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความ
ตระหนัก ให้ความส าคัญและเข้าใช้งานฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 2. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 1 ระบบ 1. ระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 1 ระบบ 
2. ระบบศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษา (Big Data)  1 ระบบ 
2. ระบบศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษา (Big Data)  1 ระบบ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยนีวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ 
THAILAND 4.0 

     ภายใต้โครงการ พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชวีศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ 
THAILAND 4.0 

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 150,000 149,999.50 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 150,000 149,999.50 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ 
THAILAND 4.0 

1. มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา
มาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ 
THAILAND 4.0 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม 1 ระบบ 

1. ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม 1 ระบบ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ด าเนินการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ประกันคุณมาและมาตรฐานการศึกษา ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ   -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากงานประกันคุณภาพได้ติดต่อกับทางวิทยากรเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ไม่ได้รับการอบรม

เพราะมีสถานการณ์โรคโคโรน่า (Covid-19) 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 60,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 60,000 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 - 

2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 - 

3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันดึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 

4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และชุมชน 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ  90 

 - 

2. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบครบวงจร 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 มีสถานการณ์โรคโคโรน่า (Covid-19)  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาอาชวีศึกษาแบบออนไลน์ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
ส านักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงานเสร็จแล้ว   วันที่ 24 – 25 กันยายน 2563  

 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
    เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 29,800 29,800 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 29,800 29,800 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติใน
การรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการประเมิน
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพฯ เข้าใจวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ เข้าใจวิธีการ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานประกัน

คุณภาพฯ สถานศึกษาละ 3 คน 
1. คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานประกัน

คุณภาพฯ สถานศึกษาละ 3 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าใจวิธีการ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าใจวิธีการ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
   
   

7.2 ด้านงบประมาณ 
   
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
   
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
   
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดท าผลงานวิจยั นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 30,000 - 5,550 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 30,000 - 5,550 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และสามารถจัดท า
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลงานวิจัย 
โครงการและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ
สามารถจัดท าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ 

2. เพ่ือประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของครูและ
นักเรียน นักศึกษาโดยช่องทางที่หลากหลาย  ได้แก่ 
การส่งเข้าประกวด  การจัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ  

2. สถานศึกษามีการจัดประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
ของครูและนักเรียน นักศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 

ได้รับความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สามารถจัดท า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง  คิดเป็นร้อยละ 100 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ สามารถจัดท า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงาน และ
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. มีการประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของครูและ
นักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2. สถานศึกษามีการจัดประกวด เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
ของครูและนักเรียน นักศึกษา 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
   

 
 

192



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
    ภายใตโ้ครงการ  เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชวีศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ ณ กาด 3 วัย จังหวัดแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 58,000 58,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 58,000 58,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

1. นักเรียนนักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  มีโอกาสร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
กล้าคิด กล้าท าอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  มีโอกาสร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
กลา้คิด กล้าท าอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   จ านวน  10  ชิ้น 1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของนักเรียน 
นักศึกษา จ านวน  13  ชิ้น 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ตรวจสอบการเรียนรู้ตามภาษาพาเพลิน (English for fun) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 9-10 มกราคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - -  -  
-  ค่าใช้สอย 10,000 - - 10,000 - 9,999 
-  ค่าวัสด ุ  - -  -  

รวม 10,000 - - 10,000 - 9,999 

หมายเหตุ  เบิกจ่ายด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 9,999 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

1. ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะภาาาอังกฤษ 

2. เพ่ือสนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคต 

2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีข้ึนต่อการสนทนาภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนพัฒนาขึ้น 

4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อาเซียนและนานาประเทศ 

4. ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

 
 

195



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  จ านวน 

1,834 คน 
1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้เรียนรู้

ทั้งหมด 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 เป็นโครงการที่ดี ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาการสอบวดัระดับความรูภ้าษาอังกฤษ (TOIEC) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ  -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีการระบาดของ COVID 19 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 42,700 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 42,700 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางและ
เทคนิคส าหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 
(Test of English for International 
Communication) 

 - 

2. เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ส าหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ 
สถานประกอบการก าหนด 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 40 คน 

เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอบวัด ระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for 
International Communication) 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากมีโรคระบาดโควิด  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมภาษาจนีด้วยภาษาจีนดว้ยภาษาอังกฤษ (Chinese Training in English) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 12,200 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 12,200 - - - - - 

หมายเหตุ บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาห้องเรียน (MEP) และห้องเรียนปกต ิ

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้าน
การสนทนาในชีวิตประจ าวันให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือติดต่อสื่อสาร หรือ เตรียมตัวเบื้องต้นในการไป
ศึกษาต่อ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน 

2. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนด้วย
ภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือสนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชา
ภาษาจีนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดี ต่อการ
เรียนภาษาจีนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคต 

3. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

5. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อาเซียนและนานาประเทศ 

5. ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 

40 คน เข้าร่วมอบรมภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ มี
ความรู้และทักษะการสนทนาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน 
40 คน เข้าร่วมอบรมภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษ มี
ความรู้และทักษะการสนทนาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 โครงการได้พัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพด้านการสือ่สารภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ส าหรบันักเรียน นักศึกษาห้องเรียน (MEP) 
และห้องเรียนปกต ิ

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 15 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - -  
-  ค่าใช้สอย 31,500 - - - - 31,500 
-  ค่าวัสด ุ  - - - -  

รวม 31,500 - - - - 31,500 

หมายเหตุ  เบิกจ่ายด้วยเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 31,500 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงาน
โรงแรม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน (MEP) 
และห้องเรียนปกติ 

1. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
ทักษะการเขียน 

2. พัฒนาทักษะผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน MEP และห้องเรียนปกติ 

จ านวน 130 คน  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน (MEP) และ
ห้องเรียนปกติ จ านวน 6 ชั่วโมง 

1. นักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน MEP และห้องเรียนปกติ 
จ านวน 130 คน  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานโรงแรม  
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน (MEP) และ
ห้องเรียนปกติ จ านวน 6 ชั่วโมง 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 การให้ Native Speaker เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาเรื่องการพูด สื่อสาร สื่อสารมากยิ่งขี้น  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สัปดาห์วนัอาเซียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ   -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 28,800 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 28,800 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียนประวัติความ
เป็นมาของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ 
ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลรอบตัวได้ 

 - 

2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ที่จ าเป็นเพื่อเตรียม ความ
พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จ านวน  

1,834  คน 
 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกคือโรคระบาด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เทศกาลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนธันวาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 670,000 557,350 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 670,000 557,350 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะในวิชาชีพ 

2. เพ่ือน ารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่
เรียนดี แต่ยากจน 

2. นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ยากจนมีทุนทรัพย์ใน
การเรียน 

3. เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. นักเรียน   นักศึกษาจ านวน 2,000 คน ได้ฝึกปฏิบัติ
และมีรายได้ระหว่างเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

2. ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 2. ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
     ภายโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรยีนอาชวีศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สถานประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - -   
-  ค่าวัสด ุ - - - - 180,000 157,275 
-  งบลงทุน 
  (ค่าครุภัณฑ์) 

     
22,680 

รวม - - - - 180,000 179,955 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างค่านิยม ปรับภาพลักษณ์และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ให้เรียนในสายอาชีพ อาชีวศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 

1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
และผู้เรียนมีภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน บ่มเพาะ ให้นักเรียน นักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะเกิดการเรียนรูในเรื่องของ
ผู้ประกอบการ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม ่

3. ครูที่ปรึกษามีศักยภาพ ส าหรับการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ เสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ให้เกิด
กับผู้เรียน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 

จ านวน 20 คน และนักเรียนนักศึกษา ผู้สมัครเข้า ร่วม 
โครงการจ านวน 30 คน ได้รับความรู้ มีทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

1. นักเรียน นักศึกษาสมัครเข้า ร่วม โครงการ จ านวน 30 
คน ได้รับความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

2. ครูที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะจ านวน 10 คนมีความรู้
ในการเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ 

2. ครทูี่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะจ านวน 11 คนมีความรู้
ในการเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ   หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
     ภายใต้โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
 

2.  ผู้รบัผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 20,000 20,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 20,000 20,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทางการเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ หารายได้ระหว่างเรียน 

2. เพ่ือสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบ              
อาชีพอิสระ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

2. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาจ านวน 5 คน มีความรู้ด้านการ

ประกอบธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน  
1. นักเรียน นักศึกษาจ านวน สามารถหารายได้ระหว่าง

เรียน และมีความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ วันมุฑิตาจิตผู้สูงอายุวิทยาลัยอาชีวแพร่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 10,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 10,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เยาวชนไทยได้ตระหนัก เห็นความส าคัญอันเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

 - 

2. เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 

 - 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 

126 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ   -  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 
 

4.  สรปุผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ      ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 540,000 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 540,000 - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก ด้านวินัย คุณจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ 

 - 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการท างานของ
บุคลากร 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่   ร้อยละ 90 เข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 

1. บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจละได้รับผล
การตรวจสุขภาพ 

2. เพ่ือเป็นสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่
บุคลากรในสถานศกึษา 

2. บุคลากรในสถานศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพตาม
วันเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   

จ านวน  64  คน 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เข้ารับ

การตรวจสุขภาพตามวัน เวลา ที่ก าหนด  และมีบาง
ท่านที่ติดภารกิจ ก็จะไปด าเนินการตรวจที่กลุ่มอาชีวอ
นามัย ที่โรงพยาบาลแพร่ 

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 
64   มีสุขภาพดี 

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 
64  มีสุขภาพดี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไมมี่  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ คนดีศรีอาชีวะ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 16 มกราคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 15,000 - 15,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 15,000 - 15,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณด้านคุรธรรม จริยธรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีศรีอาชีวะ
แพร่ 

1
1
. 

คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 13 คน 
ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอาชีวะแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไมมี่  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์วิธีการฯ ให้ข้าราชการครูขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตาม              
ว 21/2560 

 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 43,250 - 43,250 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 43,250 - 43,250 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุลคากรทาง
การศึกษา 

1. พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุลคากรทาง
การศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนให้บุลคากรทางการศึกษาศึกษาและ
พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถจัด
การศึกษา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีการ
สอนได้อย่างมืออาชีพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม มีการ
พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถจัด
การศึกษา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีการ
สอนได้อย่างมืออาชีพ 

3. เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ให้ข้าราชการครูขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตลอดจนเพ่ิมพูน
วิทยฐานะสูงขึ้น 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
สามารถจัดการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการฯ ให้
ข้าราชการครูขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ข้าราชการครู และบุลคากรทางการศึกษา จ านวน 50 

คน 
1. ข้าราชการครู และบุลคากรทางการศึกษา จ านวน 50 

คน เข้ารับการอบรม 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เทคนิคการให้บริการ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 1,000 - 1,000 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 1,000 - 1,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ในการให้บริการ 1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการ
ให้บริการ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีเทคนิคการ
ใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ 

2. หลังจากบุคลากรได้รับการอบรม จะมีเทคนิคการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. เจ้าหน้าที่งานฝุายต่างๆ จ านวน 20 คน 1. มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝุาย เข้ารับการอบรมทุกท่าน 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
    ภายใตโ้ครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชวีศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่  1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - - 189,600 189,600 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - 189,600 189,600 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาครูผู้สอนวิชาชีพสอนในสถานศึกษา 1. มีครูผู้สอนวิชาชีพในสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. ครูผู้สอนวิชาชีพ จ านวน 1 คน 1. มีครูผู้สอนวิชาชีพ สอนในสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
- นางสาวพรหทัย วังซ้าย  
  ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ส.ค. 63  
- ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ สิริพรรณมงคล  
  ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้กับนักเรียน 
     ภายใต้โครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนนุเพ่ือคืนครูให้กับนักเรียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - - 117,600 117,600 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - 117,600 117,600 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้กับนักเรียน 1. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ลดภาระงานของครู 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คน 1. บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คน ได้แก่ 

นายดนุพล  เสนาธรรม  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
     ภายใตโ้ครงการ จ้างครูวชิาชีพผู้ทรงคุณค่า  
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน บุคลากร ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว   วันที่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - - 150,000 150,000 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - 150,000 150,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาครูผู้สอนวิชาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและทรงคุณค่าสอนในสถานศึกษา 

1. มีครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทรงคุณค่าสอน
ในสถานศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนวิชาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ

ทรงคุณ จ านวน 1 คน 
1. มีครูผู้สอนวิชาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ

ทรงคุณ จ านวน 1 ท่าน 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดนา่ใช ้
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนกันยายน 2562 –  ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 50,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 50,000 - - - - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ห้องน้ า ห้องส้วมของวิทยาลัยฯ สะอาด น่าใช้ 1. ห้องน้ า ห้องส้วมของวิทยาลัยฯ สะอาด น่าใช้ 
2. เพ่ือให้ห้องน้ า ห้องส้วม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับ

ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่
ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ห้องน้ า ห้องส้วม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีในการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม อย่าง
ถูกสุขอนามัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามี
จิตส านึกที่ดี ในการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม อย่างถูก
สุขอนามัย 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ห้องน้ า ห้องส้วมในสถานศึกษา  ร้อยละ 90 ได้รับการ

ซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใช้การได้ 
1. ห้องน้ า ห้องส้วมในสถานศึกษา  ร้อยละ 95 ได้รับการ

ซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใช้การได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 90 มีจิตส านึกท่ีดีในการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม
อย่างถูกสุขอนามัย 

2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 95 มีจิตส านึกท่ีดีในการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม
อย่างถูกสุขอนามัย 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนกันยายน 2562 –  ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - -  -  
-  ค่าใช้สอย 20,100 - - 97,890 - 6,120 
-  ค่าวัสด ุ  - -  -  

รวม 20,100 - - 97,890 - 6,120 

หมายเหตุ  เบิกจ่ายด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 6,120 บาท 

 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาและความเป็นเลิศอยู่
ตลอดเวลา 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและความเป็นเลิศอยู่
ตลอดเวลา 

2. เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราชทานงาน 
สมศ. 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศกึษามีความสวยงาม
เหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ 3. ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย

มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการทิ้งขยะลงถังขยะ 
และแยกประเภทของขยะ 

4. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วน
ร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการทิ้งขยะลงถังขยะ และ
แยกประเภทของขยะ 

5. เพ่ือเป็นการลดปริมาณการทิ้งขยะภายในวิทยาลัยลัย 5. ปริมาณการทิ้งขยะภายในวิทยาลัยลัยลดลง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความ

ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
และสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายใน
วิทยาลัยฯ 

1. สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความ
ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
และสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายใน
วิทยาลัยฯ 

2. จ านวนนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึนจ านวน
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกท่ี และทิ้ง
แยกประเภทของขยะเพ่ิมมากขึ้น 

2. จ านวนนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึนจ านวน
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกท่ี และทิ้ง
แยกประเภทของขยะเพ่ิมมากขึ้น 

3. มีจุดทิ้งขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ทั่ววิทยาลัย 3. จุดทิ้งขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ทั่ววิทยาลัย 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ (5 ส.) 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่ายฝุายบริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนกันยายน 2562 –  ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 50,000 - 42,779 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 50,000 - 42,779 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคาร
สถานที่ให้พร้อมใช้งาน 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ได้รับการ
ดูแลให้พร้อมใช้งาน 

2. เพ่ือควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าห้องให้มีสภาพ
สมบูรณ์รองรับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ประกอบในกิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน 

2. ครุภัณฑ์ประจ าห้องมีสภาพสมบูรณ์รองรับการน ามาใช้
ประกอบในกิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน 

3. เพ่ือปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้บริการทางด้าน
การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษา 

3. ภูมิทัศน์มีความสวยงามและพร้อมให้บริการทางด้าน
การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษา 

4. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมฝูาเพดานอาคารให้สามารถอยู่
ในสภาพที่ดี คงทน แข็งแรงและได้มาตรฐาน 

4. ฝูาเพดานอาคารให้สามารถอยู่ในสภาพที่ดี คงทน 
แข็งแรงและได้มาตรฐาน 

เป้าหมายของโครงการ .ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจ านวนครั้งในการ

ซ่อมแซมในการซ่อมแซมลดลงเนื่องจากมีการ
ควบคุมดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

1. สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจ านวนครั้งในการ
ซ่อมแซมในการซ่อมแซมลดลง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พลังงานไฟฟูา และน้ าประปา ภายในวิทยาลัย 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว เดือนกันยายน 2562 –  ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย 50,000 - - -  - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - -  - - 

รวม 50,000 - - -  - - 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงาน 

2. เพ่ือเป็นลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณการใช้พลังงาน
ภายในวิทยาลัยลง 

2. ลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณการใช้พลังงานภายใน
วิทยาลัยลง 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 

3. เครื่องปรับอากาศสามารถท างานอย่างมีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. จ านวนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

การประหยัดพลังงานเพ่ิมมากขึ้น 
1. จ านวนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

การประหยัดพลังงานเพ่ิมมากขึ้น 
2. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 120 เครื่อง ได้รับการ

บ ารุงรักษาทุกเดือน 
2. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 130 เครื่อง ได้รับการ

บ ารุงรักษาทกุเดือน 
3. ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง 
3. ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ ปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปาุไม้ 
     ภายใต้โครงการ ปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ ฌาปนสถานบ้านโปูงศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพ ร ่

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 12 สิงหาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 70,000 69,955 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 70,000 69,955 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปุาไม้ให้แก่ผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลพื้นที่ปุาประจ า

ท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลพื้นที่ปุาประจ า

ท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ปุาไม้ประจ าท้องถิ่น

แก่ผู้เรียนและประชาชน 
3. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ปุาไม้ประจ าท้องถิ่นแก่ผู้เรียนและ

ประชาชน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. เอกสารเผยแพร่ จ านวน 1,000 ชุด 1. เอกสารเผยแพร่ จ านวน 1,000 ชุด 
2. ผู้เรียน จ านวน 1,000 คน 2. ผู้เรียน จ านวน 1,000 คน 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    ภายใตโ้ครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - -   
-  ค่าใช้สอย - - - - 150,000 150,000 
-  ค่าวัสด ุ - - - -   

รวม - - - - 150,000 150,000 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

1. สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการด าเนินงาน
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนให้กับคณะผู้บริการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2. จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนให้กับ
คณะผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. เ พ่ือปลูกจิตส านึกให้กับคณะผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษามีปลูกจิตส านึกเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทน

นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. คณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทน
นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ สืบสานอนุรักษ์ดนตรี นาฎศิลปแ์ละภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ กาดกองเก่า  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรน่า ท าให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีการติดต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯดังกล่าว 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 20,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 20,000 - - - - - 
 

 
6.  ผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการแสดงการอนุรักษ์การแสดงดนตรี

พ้ืนบ้าน , การแสดงพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 - 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ 

 - 

3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดแพร่กระตุ้นการจับใช้จ่ ายซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยว 

 - 

4. เพ่ือส่งเสริมยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ ในเรื่อง เมือง
ต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงอายุ 

 - 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. มีการจัดกิจกรรมทางการแสดงดนตรีพื้นบ้าน , การ

แสดงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาของท้องถิ่นจ านวน 1 
ครั้ง 

 - 

2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจในหลักสูตร
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
3. เยาวชนและประชาชนทั่วไป รับชมและร่วมกิจกรรม

ทางการแสดงดนตรีพื้นบ้าน , การแสดงพ้ืนบ้าน และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  300 คน 

 - 

 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรน่า ท าให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีการติดต่อเกี่ยวกับ  
โครงการฯดังกล่าว  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ เวทีแสดงความสามารถ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนกันยายน 2562 – ตุลาคม 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน  - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 20,000 - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ  - - - - - 

รวม 20,000 - - - - - 
 

 
6.  ผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างพ้ืนที่การแสดงออกด้านนันทนาการ 1. มีพ้ืนที่การแสดงออกด้านนันทนาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
2. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพติด 
3. เพ่ือค้นหาและคัดสรรนักเรียน นักศึกษาในการท า

กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
3. มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรมในด้าน

ต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ  
จ านวน  1,000  คน 

1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ  
จ านวน  1,500  คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน ทะเบียน ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 97,890 - 88,930 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 97,890 - 88,930 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. นักเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือ และภาคภูมิใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและเกิดความ
รักความผูกพันต่อสถานศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษามีความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา 
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3   

จ านวน  337  คน 
1. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3   

เข้าร่วมจ านวนจ านวน  274  คน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. 2   

จ านวน  408  คน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. 2   

เข้าร่วมจ านวน 359  คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 สถานที่คับแคบ  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 จ านวนนักศึกษาแต่ละวิทยาลัยมีจ านวนมาก ดูแลไม่ทั่วถึง  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ช่ือโครงการ ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน   พัสดุ     ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินงานแล้ว   เดือนกันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - 147,420 147,420 

รวม - - - - 147,420 147,420 
 
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ยืมเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. มีอุปกรณ์การเรียนประจ า
สาขาวิชา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช. มีอุปกรณ์การเรียน 1. สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช. จ านวน 10 สาขาวิชา 

มีอุปกรณ์การเรียนประจ าสาขาวิชา 
 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 7.2  ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1.  ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ ์
 

2.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
งาน พัสดุ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการแล้ว  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
   เป็นที่พอใจ    ควรปรับปรุง 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร งบประมาณ    

ที่จ่ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 
งบลงทุน - - - -   
-  ค่าครุภัณฑ์ 2,506,680  - 978,620  3,005,390 - 6,490,690.00  

รวม 2,506,680  - 978,620  3,005,390 - 6,490,690.00  
 

6.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา 

1. จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของบุคลากร 

2. มีครุภัณฑ์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากร 

3. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
1. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ  ร้อย

ละ 95 
1. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ  ร้อย

ละ 95 
2. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 95 
2. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 95 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

7.  ปัญหา / อุปสรรค 
 7.1 ด้านบุคลากร 
 ไม่มี  
   
 7.2   ด้านงบประมาณ 
 ไม่มี  
   
 7.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ไม่มี  
   
 7.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
 ไม่มี  
   
 

8.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 ไม่มี  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
 

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด                    112 โครงการ 
1. งบสถานศึกษา     93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- ด ำเนินกำรแล้ว     71 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 76.34 
- ไม่ได้ด ำเนินกำร     22 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 23.66 

2. งบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ด ำเนินกำรแล้ว     19 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไม่ได้ด ำเนินกำร     -   โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  - 
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