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72) โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 163 
73) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการ การจำหน่ายอาหาร  

ในสถานศึกษา 
165 

74) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 167 
75) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 169 
76) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา 171 
77) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี 173 
78) โครงการการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และโครงงานเพ่ือคุณภาพชีวิต  

ของประชาชน 
175 
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79) โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์      
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

177 

80) โครงการการอบรมจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และโครงงาน               
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

179 

81) โครงการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 181 
82) โครงการเทศกาลเค้กเพ่ือการเรียนรู้ 183 
83) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสถานศึกษา 185 
84) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 187 
85) โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร่ 189 
86) โครงการวันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่ 191 
87) โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 193 
88) โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 195 
89) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 197 
90) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 199 
91) โครงการห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดน่าใช้ 201 
92) โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในวิทยาลัย 203 
93) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ (5ส.) 205 
94) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 207 
95) โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 209 
96) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 211 

   
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565            
(โครงการปรับแผนฯ) ดังนี้ 

 

97) โครงการติดตั้งที่ก้ันห้องอลูมิเนียม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 213 
98) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล 215 
99) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู 217 
100) โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564     

(เจ้าภาพการแข่งขันทักษะสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ) 
219 

101) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) ประจำห้องทะเบียน 221 
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102) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ 223 
103) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 225 
104) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 227 
105) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำห้องรองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 229 
106) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Beer Games 231 
107) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จอโทรทัศน์ และเครื่องขยายเสียงช่วยสอน 233 
108) โครงการปรับปรุงเครือข่ายในสถานศึกษา 235 
109) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการบริหารเงินในสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง      

และการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
237 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

1) โครงการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2565 

241 

2) โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  
ประจำปีการศึกษา 2565 

243 

3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)            
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

245 

4) โครงการเพ่ิมคุณภาพการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 247 
5) โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ       

ชั้นปีที่ 2  
249 
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- ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
- รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี  
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอย ู ่ห ัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                        
เป็นพระบรมราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อมนำมาปฏิบัติ  ดังนี้ 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

• มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง   

• ยึดมั่นในศาสนา   

• มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   

• มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม   

• รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ /  ชั่ว - ดี   

• ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   

• ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว   

• ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานทำ - มีอาชีพ  

• การเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก           
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ   

• การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น        
และมีงานทำในที่สุด 

• ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี  

• การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน   

• ครอบครัว – สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส                 
ทำหน้าที่พลเมืองดี   

• การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร      
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ยุทธศาสตร์ 
     1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
     2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
     5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง                

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ               

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ              

ผนึกกำลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 

ยุทธศาสตร์     
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

1.1 คนทกุช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ            
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบ ันการศ ึกษาและหน่วยงานที ่จ ัดการศึกษาผลิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญ                 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม        
ทางเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น         

ในศตวรรษท่ี 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู ้ตามหลักสูตร               
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเร ียนรู ้ ส ื ่อตำราเร ียน นวัตกรรม และสื ่อการเร ียนรู ้ม ีคุณภาพและมาตรฐาน            
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

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 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน               

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน      

และพ้ืนที่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน        

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม        

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 
หลักการตามนโยบาย 

สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื ่อมั ่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเด็กและผู ้ปกครอง                      
โดยทุกหน่วยงานที่จะเป็นหลักหรือเป็นที่พ่ึงได้ 

    หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 
ดังนี้ 
  T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ                
ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียน                 
มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและความเ ข้าใจในความ     
เป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและในเชิง                 
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู ้เรียนทุกคนถึงพร้อม                
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

- นำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” และ “TRUST” เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความ
โปร่งใสทั้งในเชิงกระบวนการการทำงาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

- สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 



6 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 

แนวคิด (Concept) 
 ประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ 

จุดเน้นหลัก (Focus) 
   ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นหลัก           
ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (อาชีวะพร้อม การศึกษาพร้อม ประเทศไทย
เดินหน้า) 
 

ประเด็นนโยบาย (Policy) : 6 ประเด็น 
1. ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Quality) 
2. ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) 
3. ขยายโอกาสการอาชีวศึกษา (Equity) 
4. สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Image) 
5. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency)  

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่ง

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึก         
   อบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์  
“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” 

1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  (Center 

of Vocational Manpower Networking Management :  CVM) และความเป ็นเล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา 
(Excellent Center) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
     1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-
Skill และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ภายใต ้ศ ูนย ์พ ัฒนาอาช ีพ และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ (Career & 
Entrepreneurship Center : CEC)  

   1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 

  2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
     2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัด  โดยใช้ Big 
Data กำลังคนในพื้นท่ี สอดคล้องตามความต้องการกำลังคนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
     2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา         
แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
     2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) 
     2.4 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง มีศักยภาพ          
ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชีพผู้สำเร็จอาชีวศึกษา 
     2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม      
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
     2.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในสถาน
ประกอบการปัจจุบัน การใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 
     2.7 ยกระดับการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและรูปแบบ        
การจัดการเรียนการสอนอาชีพที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษาต่อสายอาชีพหรือนำไปสู่        
การประกอบอาชีพได ้
     2.8 ยกระดับการดำเน ินงานศูนย ์ซ ่อมสร้างเพื ่อช ุมชน (Fixit Center) และเพิ ่มประสิทธ ิภาพ
แอพพลิเคชั่น ช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้เข้าถึงและครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และยทุธศาสตร์ 

 
ปรัชญา   

“คุณธรรมดี ทักษะเด่น เน้นนวัตกรรม นำชุมชน” 
 

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

    ทักษะเด่น  :  มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 เน้นนวัตกรรม  :  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นที่
ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

 นำชุมชน  :  เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการชุมชน เพื่อปลูกฝัง                  
ให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สร้างสรรค์

นวัตกรรม โดยการประยุกต์ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย ยุค 4.0 

พันธกิจ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่

ระดับสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

อัตลักษณ์ 
“ทักษะดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้” 

เอกลักษณ์  
“เน้นความประณีต มีจิตบริการ” 
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วัฒนธรรมองค์กร , ค่านิยมองค์กร 
ดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้ออาทร “Caring Sharing and Helping” 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ              

ของตลาดแรงงาน ศักยภาพของพ้ืนที่และระดับสากล 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  

4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างทั่วถึง   

5. เพื่อเผยแพร่และนำองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารงาน การจัดการเรียน              

การสอนในสถานศึกษา และให้บริการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ          

สถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน          

กำลังคนอาชีวศึกษา 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ พัฒนาสู่อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
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 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา      

       นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์      

                

   
คณะกรรมการวิทยาลยั 

    
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

        

                

                

  รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองฯ ฝ่ายแผนงานฯ   รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ   รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

  นางสาวประภาภรณ์  ปีอาทิตย์   นายศิริชัย  นาระกันทา   ว่าที่ร้อยตรี ฐิติ  ทะนันชัย   นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว 

            

  งานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

  นางเกศอรชญาณ์  คงอิว   นางลัดดาวัลย์  ไชยะรินทร์   นางปาริชาติ  แสงหล้า   นางสาวณัฐนรี  ต้ังตระกูล 

            

  งานบุคลากร   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานครูท่ีปรึกษา   แผนกวิชาชีพ 

  นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ์   นายนิพนธ์  ร่องพืช   นางสิริพร  ประจญมาร   ตามสาขาที่เปิดสอน 

            

  งานการเงิน   งานความร่วมมือ   งานปกครอง   งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

  นางสาวกัลยาณี  ชมเชย   นางปาริชาต  สุพล   นายธีร์นวัช  ต่อตัน   นางวิไลวรรณ  ร่องพืช 

            

  งานการบัญชี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ   งานแนะแนวอาชีพฯ   งานวัดผลและประเมินผล 

  นางสมาพร  คิดศรี   นายทวี  ไพกุมภัณฑ์   นางตลับเพชร  ใจเด็จ   นายดำรงค์  สุพล 

            

  งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพฯ     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   งานวิทยบริการและห้องสมุด 

  นางศิริรัตน์  เล็กอิ่ม   นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ   นางสาวปภาดา  เหมืองศรี   นางชลวรรณ์  เรือนคำ 

            

  งานอาคารสถานท่ี   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ   งานโครงการพิเศษฯ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  นายคฑาวุธ  สุขแก้ว   นางสาวพิรุฬห์พิชญ์  ลือโฮ้ง   นางสาวนงนุช  สวิง   นางสาวพัชรดา  พงศ์พัฒนาวุฒิ 

            

  งานทะเบียน         งานสื่อการเรียนการสอน 

  นายณัฐพล  ตันขวัญ         นายปฏิภาณ  สุภาษี 

            

  งานประชาสัมพันธ์          

  นางสาวปิติญา  อาจไชยชาญ          

            
            

  (ท่ีมา : งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื) 
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

1. อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565      
 

อัตรากำลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่                                        มีบุคลากรทั้งสิ้น  128  คน 
 

ก. ข้าราชการ       69 คน 

1. ผู้บริหาร       5 คน 

2. ข้าราชการครู  62 คน 

3. ข้าราชการพลเรือน      2 คน 

ข. ลูกจ้างประจำ          1 คน 

1. ทำหน้าที่สอน    - คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน     1 คน 

ค. พนักงานราชการ         9 คน 

1. ทำหน้าที่สอน      7 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน      2 คน 

ง. ครูวิชาชีพทรงคุณค่า           1 คน 

1. ทำหน้าที่สอน     1 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน    - คน 

จ. ลูกจ้างชั่วคราว        48 คน 

1. ทำหน้าที่สอน   14 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน   34 คน 

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

 ช.  มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง         - คน 
  1.  ข้าราชการ    - คน 
  2.  ลูกจ้างชั่วคราว   - คน  
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2.  ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา      128      คน 
 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน สนับสนุน/เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 

1. ต่ำกว่า ม.6 - 12 12 
2. ปวช./ม.6 - 5 5 
3. ปวส./อนุปริญญาตรี - 10 10 
4. ปริญญาตรี 42 11 53 
5. ปริญญาโท 43 5 48 
6. ปริญญาเอก - - - 

รวม 85 43 128 
 3.  ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง     9     คน 
 

แหล่งเงินจ้าง 
ตำแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

1. จ้างด้วยงบบุคลากร 7 2 9 
รวม 7 2 9 

4.  ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง     57     คน 

แหล่งเงินจ้าง 
ตำแหน่ง 

รวม 
ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

1. จ้างด้วยงบดำเนินงาน 2 1 3 
2. จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 12 - 12 
3. จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - 33 33 
4. จ้างด้วยเงินอื่น ๆ (โครงการ) - - - 

รวม 14 34 48 

5.  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 5.1  ข้าราชการ รวม     68      คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ ปริญญาโท ผู้อำนวยการ  
2. ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
3. นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
4. นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
5. นายศิริชัย  นาระกันทา ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
6. นางสาวไพรินทร์  กาศสกุล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
7. นางสาวกุสุมาลย์  ก๋าชุ่ม ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์  
8. นายกฤษฎา  มาตัน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
9. นางสาวโสพิศ  วงศ์คำลือ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  
10. ว่าที่ ร.อ. สุรศักดิ์  จันทรานิมิตร ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  
11. นางสาวณิชกานต์ แซ่เล้า ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
12. นางสาวเบญญาภา  ข่วงทิพย์ ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
13. นางสาวสายชล  มงคล ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  
14. นางวิยาดา  ชนาธินาถพงศ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์กราฟิก  
15. นางสาวปิติญา  อาจไชยชาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์กราฟิก  
16. นางสาวปิยธิดา  ใจวัง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
17. นายฐิติพันธ์  อุ่นกาศ ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์  
18. นางสาวรัชต์ธร  พรหมศิลป์ ปริญญาโท การจัดการสำนักงาน  
19. นางสาววาทินี  ปวงเริ่ม ปริญญาโท การจัดการสำนักงาน  
20. นางสาวพรหทัย  วังซ้าย ปริญญาโท การจัดการสำนักงาน  
21. นางเกศอรชญาณ์  คงอิว ปริญญาโท การบัญชี  
22. นางประภาภรณ์ ธะนะวงศ์ ปริญญาโท การบัญชี  
23. นางสมาพร  คิดศรี ปริญญาโท การบัญชี  
24. นางสาวเกสร  จงปัญญาวัฒน์ ปริญญาโท การบัญชี  
25. นายณัฐพล  ตันขวัญ ปริญญาตรี การบัญชี  
26. นางสาวแก้วใจ  ดวงมณี ปริญญาโท การบัญชี  
27. นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ ปริญญาโท การบัญชี  
28. นายนิพนธ์  ร่องพืช ปริญญาโท การตลาด  
29. นางกรองทอง  ชะม้าย ปริญญาโท การตลาด  
30. นางสาวนงนุช  สวิง ปริญญาโท การตลาด  
31. นางสาวพรรณลักษณ์  มหาวัน ปริญญาโท การตลาด  
32. นางปาริชาติ  แสงหล้า ปริญญาโท การตลาด  
33. นางสุทินา  แสนบ่อ ปริญญาโท การตลาด  
34. นายสุเทพ  ชำนาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
35. นายดำรงค์  สุพล ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
36. นายทวี  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
37. นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
38. นางชลวรรณ์  เรือนคำ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
39. นางสาวกัลยาณี  ชมเชย ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
40. นายกิตติธัช  ตันมา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ  
41. นางสาวพิรุฬห์พิชญ์  ลือโฮ้ง ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ  
42. นางปาริชาต  สุพล ปริญญาโท การโรงแรม  
43. นายสายชล  ชูจุ้ย ปริญญาโท การโรงแรม  
44. นางสาวอัจฉราภรณ์  พิมพ์ศรี ปริญญาโท การโรงแรม  
45. นางสาวพัชรดา  พงศ์พัฒนาวุฒิ ปริญญาโท การโรงแรม  
46. นางสาวหฤทัย  สัจธรรม ปริญญาตรี การโรงแรม  
47. นางสาวสุจิตรา  เมฆอากาศ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  
48. นางสาวณัฐนรี  ตั้งตระกูล ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  
49. นางสาวปิยมาศ  คำยวง ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  
50. นางสาวทิพย์วิมล  พรรัตนพิทักษ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
51. นายปฏิภาณ สุภาษี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
52. นางพัชรีพรรณ  บุญประสิทธิ์ ปริญญาตรี ภาษาไทย  
53. นางวรพีพร  เสาร์แดน ปริญญาโท ภาษาไทย  
54. นางศริิรัตน์  เล็กอ่ิม ปริญญาโท สังคมศึกษา  
55. นางสิริพร  ประจญมาร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  
56. นางสาววรัฐยา  ชดช้อย ปริญญาโท สังคมศึกษา  
57. นายธีร์นวัช  ต่อตัน ปริญญาตรี พลศึกษา  
58. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  เทือกธรรมมา ปริญญาตรี พลศึกษา  
59. นางสาวปภาดา  เหมืองศรี ปริญญาโท คณิตศาสตร์  
60. นางตลับเพชร  ใจเด็จ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์  
61. นางวิไลวรรณ  ร่องพืช ปริญญาโท คณิตศาสตร์  
62. นางลัดดาวัลย์  ไชยะรินทร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
63. นายคฑาวุธ  สุขแก้ว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
64. นายปฎิพัทธ์  ถิ่นถา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
65. นางสาวทิพกฤตา  อินไชย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
66. นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
67. นางนิภาภรณ์  วีระศรี ปวส.  ข้าราชการพลเรือน 
68. นางสาวิกา  เรือนแก้ว ปริญญาตรี  ข้าราชการพลเรือน 

5.2  ลูกจ้างประจำ รวม    1  คน  (ทำหน้าที่ ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสุริยา  แดนโพธิ์ ม.6  ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 

5.3 พนักงานราชการ รวม    9  คน  (ทำหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาววชิราภรณ์  รัศม ี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
2. นางสาวดวงสมร  เพิ่มข้ึน ปริญญาตรี การบัญชี  
3. นางสาวนันท์นภัสร์  ไชยานุกูลภาพ ปริญญาตรี การตลาด  
4. ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ สริิพรรณมงคล ปริญญาตรี การตลาด  
5. นางสาวกานต์พิชชา  สังฆะสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
6. นายณัฐพงษ์  เหี้ยมหาญ ปริญญาตรี การโรงแรม  
7. นางสาววริศรา  เย็นใจมา ปริญญาโท สังคมศึกษา  
8. นายสายยนต์  คิดชอบ ปริญญาตรี  ด้านพัสดุ 
9. นางศิริลักษณ์  ปิ่นทอง ปริญญาตรี  ด้านวิชาการศึกษา 

  

5.4 ลูกจ้างชั่วคราว รวม    50  คน  (ทำหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวทาริกา  สายพรม ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์  
2. นายสัญลักษณ์  คำตั๋น ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
3. นางสาวพิมพ์รภัสส์  รัตนนิยม ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝั้นแบน ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์  
5. นางสาวธัญชนก  วงษ์เวช ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน  
6. นางสาวเยาวเรศ  โอลาด ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน  
7. นายวิศิวดล ถิ่นสุข ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน  
8. นางสาวปานทิพย์  เรียนทอง ปริญญาตรี การบัญชี  
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
9. นางสาวรินท์ลภัส  ปัญญาพฤกษ์ ปริญญาตรี การบัญชี  
10. นางสาวสุพรรณี  เวียงยา ปริญญาตรี การตลาด  
11. นางสาวกัญญารัตน์  อุตรวิเชียร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  
12. นายณัฐวุฒิ ศรีใจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
13. นางสาวกิตติยา  สายทอง ปริญญาตรี ภาษาจีน  
14. Miss. Xiao  Jinglan ปริญญาตรี ภาษาจีน  
15. นางสาวอารมณ์  วงค์กิติ ปริญญาตรี   
16. นางสาวพัชรี  ทองประไพ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
17. นายปิยะศักดิ์  ปิ่นทอง ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
18. นางรจนา  อินทรสัตยพงศ์      ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
19. นางกาญจนา  วีระบูลยฤทธิ์ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
20. นายวันชัย  เปลี่ยนสวุรรณ อนุปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
21. นายดนุพล  เสนาธรรม ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
22. นางสาวปุณชรัสมิ์  จำรูญ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
24. นางสาววิมลณัฐ  เทียนทอง อนุปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
25. นางสาวพิมภิกา  คะชา ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
26. นางสาวธนัชญา  ข้ามแปด ปวส.  ธุรการทั่วไป 
27. นางสาวสิริกัลยา  คิดชอบ ปริญญาตรี  ธุรการทั่วไป 
28. นางสาวอรจิรา  แพนไธสง ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล  
ธุรการทั่วไป 

29. นางสาวสุวรรณา  ทิพย์ธาดาพงศ์ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
30. นายเอกภพ  มะโนอินทร์ ปวส.  ธุรการทั่วไป 
31. นางศรีวัล  แนวโปธา ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
32. นางสาวสมบูรณ์  มหายศ ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
33. นางปาริชาติ  ดาดุล ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
34. นายกิตติศักดิ์  ตาพงษ์ อนุปริญญาตรี  พนักงานสถานที่ 
35. นางสาวปัทมา  ประดับ ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
36. นายวิชัย  บ่อแก้ว ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
37. นางชุติมณฑน์    ปัญญามาก ปวช.  พนักงานสถานที่ 
38. นางสมนาวัน  ขัดแสนจักร ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
39. นางดาเรศร์  ขันคำนันต๊ะ ม.6  พนักงานสถานที่ 



17 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
40. นางจุฬาลักษณ์  สมใจ ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
41. นางสราภรณ์  สลักหล่าย ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
42. นางธาดาพันธ์  เธียรทิม ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
43. นายสงกรานต์  กาพิยะ ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
44. นางธนัชชา  ป่าธนู ต่ำกว่า ม.6  พนักงานสถานที่ 
45. นายนิภัทร์ คุณารูป ม.6  พนักงานสถานที่ 
46. นายหลิง  กันยะมี ต่ำกว่า ม.6  พนักงานขับรถยนต์ 
47. นายธงชัย  ไกรราษฎร์ ม.6  พนักงานขับรถยนต์ 
48. นายจีรพันธ์  สุวรรณไพ ปริญญาตรี  ยาม 
49. นายชูชัย  กมลกสิณพิทักษ์ ปวท.  ยาม 
50. นายศิริพงศ์  สุวรรณสวัสดิ์ ปริญญาโท  ยาม 
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ตารางผลการรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

ประเภทวิชา/สาขา 
ปวช.1 ปวส.1 ป.ตรี 

หมายเหตุ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญช ี 80 77 120 98 25 25  
   - สาขาวิชาการขาย/การตลาด 40 40 40 35 - -  
   - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 40 12 20 41 - -  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 40  - - - -  
   - สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล - - 40 41 - -  
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 3 20 31 - -  
   - สาขาวิชาโลจิสติกส์ - - 20 6 - -  

รวม 280 172  260  252 25 25  
2. ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาคหกรรม 20 5 - - - -  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมฯ - - 20 7 - -  
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 20 2 20 6 - -  
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชัน่ฯ - - 20 - - -  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 37 40 38 - -  

รวม 80  44 100 51 - -  
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์ 20 3 - - - -  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 40 37 - - - -  
   - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก - - 40 38 - -  

รวม 60 40 40 38 - -  
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  - สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 18 40 17 - -  
 - สาขาวิชากการโรงแรมและท่องเที่ยว - - 20 11    

รวม 80 18 40 28 - -  
รวมทั้งสิ้น 500 274 440 369 25 25  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

ประเภทรายจ่าย 

รายจ่ายจริง 

รวม 
งบประมาณ 

งบอุดหนุน 

งบดำเนินงาน 

กิจกรรม     

พัฒนาผู้เรียน 
บำรุงการศึกษา 

งบบุคลากร 
  

 
  

- ค่าตอบพนักงานราชการ 2,562570.00 - - - 2,562570.00 

- ค่าจ้างครูพิเศษ ครูจ้างสอน - 1,514,352.00 - - 1,514,352.00 

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - - 3,566,169.00 3,566,169.00 

งบดำเนินงาน      

- ค่าตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ 2,715,190.00 2,940,094.00 - 685,094.73 6,340,378.73 

งบลงทุน      

  ครุภัณฑ์      

- ครุภัณฑ์การศึกษา 2,992,000.00 161,150.00 - 356,260.00 3,509,410 

  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง      

- อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น 9,680,000 - - - 9,680,000.00 

งบอุดหนุน      

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 192,600.00 - 192,600.00 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน - 523,104.00 - - 523,104.00 

- ค่าหนังสือเรียน - 1,949,000.00 - - 1,949,000.00 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 837,900.00 - - 837,900.00 

- ค่าอุปกรณ์การเรียนของ

นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 

- 523,104.00 - - 523,104.00 

โครงการตามภาระงานประจำ      

- โครงการตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณ 

1,687,700.00 - - - 1,687,700.00 

- โครงการตามภาระงาน - - 733,175.00 2,231,331.41 2,964,506.41 

รวม 19,637,460.00 8,448,704.00 925,775.00 6,838,855.14 35,850,794.14 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ  

(งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายจ่าย หมายเหตุ 

1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 170,000.00  

2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 213,500.00  

3 โครงการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยกับต่างประเทศ 50,000.00  

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 12,000.00  

5 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การพัฒนา

หรือกฎหมายกำหนด 

52,600.00  

6 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,000.00  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 125,000.00  

8 
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it - จิตอาสา) 

50,000.00  

9 
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา      

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

12,000.00  

10 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 94,800.00  

11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 58,800.00  

12 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 119,000.00  

13 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00  

14 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 700,000.00  

รวม 1,687,700.00  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 1  โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ วัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้แก่นักศึกษาก่อนจบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดย ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3               

อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    วันที่  22  เดือนกรกฎาคม 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน   

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 1,000.00 - - - 1,000.00 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 900.00 - - - 900.00 

รวม - 1,900.00 - - - 1,900.00 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้             
ในชีวิตประจำวนัได ้

1. นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. นำความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาปวส. 1 จำนวน 100 คน วิทยาลัย     

อาชีวศึกษาแพร ่
1. นักศึกษาปวส. 1 จำนวน 117 คน วิทยาลยัอาชีวศึกษา

แพร ่
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษา มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 1. นักศึกษา มีทักษะความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษา สามารถนำมาปรบัใช้ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

2. นักศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

            -ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

  -ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 1. การอบรมในครั้งนี้ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2. ได้รับความรู้และสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

3. สามารถนำความรู้ และเทคนิคท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 2  โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดย ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3                

อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่  22  เดือนกรกฎาคม 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 6,000.00 - - - 6,000.00 
-  ค่าใช้สอย - 5,660.00 - - - 5,660.00 
-  ค่าวัสด ุ - 5,000.00 - - - 5,000.00 

รวม - 16,660.00 - - - 16,660.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้             

ในชีวิตประจำวนัได ้

1. นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. นำความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

   จำนวน 117 คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน 
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำมาปรบัใช้ในชีวิตประจำวนั

และการทำงาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 
    -ไม่มี- 

6.2 ด้านงบประมาณ 
-ไม่มี- 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
 -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
  -ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 1. การอบรมในครั้งนี้ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ได้รับความรู้และสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
3. สามารถนำความรู้ และเทคนิคท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานคหกรรมศาสตร์  

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (ห้อง 622) ศูนย์การเรียนรู้ผ้าหม้อ

ฮ้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ และบ้านดินเผา ตำบลแม่คำมีรัตนะ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
   ไม่ได้ดำเนินงาน    เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 
4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ               
ในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ 

- 

2. เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมสามารถผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ดีมีคุณภาพ 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 50 คน 
- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ได้หลากหลาย

รูปแบบมากยิ่งขึ้น สามรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
และยังสามารถนำไปเผยแพร่ได ้

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 
  -ไม่มี- 

6.2 ด้านงบประมาณ 
                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
     -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 4 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารแปรรูปอาหาร  

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยอยู่ในอาคารได้ตลอดไป - 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ไม่มีนกพิราบเข้ามาอาศัย - 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องปฏิบัติการอาหารสะอาดไมม่ีขี้นก - 

 

 

 

 



28 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารแปรรูปอาหาร  

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ อาคารแปรรูปอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำขังพื้นห้องนำ้ - 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ไม่มีน้ำขังอีกต่อไป - 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องน้ำทำความสะอาดง่าย - 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปัง)  

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ณ ห้อง 611 อาคาร 6 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน  
   ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ         
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปัง) 

- 

2. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์       
เบเกอรี่ (ขนมปัง) ที่ดีมีคุณภาพ 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาและครู แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  จำนวน 40 คน                     
- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ (ขนมปัง) ให้มี

คุณภาพและลักษณะตามความนิยมของตลาด สามารถ
นำไปจัดจำหน่าย ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
และสามารถนำไปเผยแพร่ได ้

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 7 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python ตรวจจับวัตถุ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 

19 (Covid-19) 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด Raspberry Pi ด้วย
เทคโนโลยี Images Processing   

- 

2. เพื่อศึกษาเทคนิคทางด้าน Computer Vision และ 
Machine Learning ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานความรู ้

- 

3. เพื่อศึกษาการใช้ Open Source Computer Vision 
(OpenCV) ที่เก่ียวข้องกับ Image Processing         
บนบอร์ด Raspberry Pi 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุฝึกให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย  

ร้อยละ 95 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา 

Python เพื่อตรวจจับวัตถุบนบอร์ด Raspberry Pi         
ได้ร้อยละ 95 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  

รวดเร็ว 
- 

2. นักเรียน นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ภาษา Python   
เพื่อตรวจจับวัตถุบนบอร์ด Raspberry Pi                   
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 8 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินงาน  ตามโครงการได้    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 100,000.00 - - - - 

รวม - 100,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการประสานความสมัพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากบัผูป้กครอง สถานประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชน อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา 

- 

2. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ - 
3. เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 
- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม

กิจกรรม จำนวน 100 คน 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. การประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง - 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษากบัผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ 
- 

3. มีการส่งเสริม สนับสนนุและประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสาบนัสังคมอ่ืน ๆ 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 
  -ไม่มี- 

6.2 ด้านงบประมาณ 
  -ไม่มี- 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
      -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
      - ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด (Covid-19) 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 9 โครงการการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ
วิธีการและประโยชน์ (PLC) 

- 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC)      
ในสถานศึกษา ออกแบบกระบวนการดำเนนิการ           
การนิเทศ กำกับติดตาม การประเมินผล 

- 

3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำ
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)         
ไปสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาได้ 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 80 คน         

มีการจัดตั้งกลุ่ม PLC  จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 กลุ่ม  
- 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน

กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรูท้างวชิาชีพ” (PLC)   
- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 10 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสมรรถนะ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาครูผุ้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความรู้
เร่ืองหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนสถานประกอบการ ครูผู้สอนมีแนวทางปฏิบัติ
วิเคราะห์หลักสูตรในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้     
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

- 

2. เพื่อให้ครูผู ้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถ
จัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของตนเองได้ครบทุก
รายวิชา 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผ ู ้สอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมี

คุณภาพ จำนวน 80 คน 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 
- 

2. ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง        
มีคุณภาพ  

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร เนื่องจากงบประมาณของสถานศึกษามีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 11 โครงการการจัดตารางสอน พิมพ์ตารางสอน และตรวจทานตารางสอน  
          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะกรรมการจัดตารางสอน และตรวจทานตารางสอน 

ณ ห้องมัลติมิเดีย (ห้อง 124) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ     ภาคเรียนที่ 2/2564   4 – 6  ตุลาคม 2564 

ภาคเรียนที่ 1/2565   2 – 5  พฤษภาคม 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย 1,280.00 - - - - 1,280.00 
-  ค่าวัสด ุ 2,000.00 - - - - 2,000.00 

รวม 3,280.00 - - - - 3,280.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อดำเนินการวางแผนระบบการจัดตารางเรียน/
ตารางสอน 

1. ได้ดำเนินการวางแผนระบบการจัดตารางเรียน/
ตารางสอน 

2. เพื่อดำเนินการปฏิบัติ จำทพตารางเรียน/ตารางสอน      
ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 

2. ได้ดำเนินการปฏิบัติ จำทพตารางเรียน/ตารางสอน           
   ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 

3. เพื่อให้ได้ตารางเรียนสำหรับผู้เรียน ตารางสอนสำหรับ
ครูผู้สอน และตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564      
และภาคเรียน 1/2565 

3. ได้ตารางเรียนสำหรับผู้เรียน ตารางสอนสำหรับครูผูส้อน 
และตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียน 
1/2565 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ตารางเรียนสำหรับผู้เรียน  จำนวน  78  ห้อง 1. ตารางเรียนสำหรับผู้เรียน  จำนวน  78  ห้อง 
2. ตารางสอนสำหรับครูผูส้อน จำนวน  80  คน 2 .ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน  80  คน 
3. ตารางห้องเรียน  จำนวน  99  ห้อง 3. ตารางห้องเรียน  จำนวน  99  ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนตามแผนการ

ดำเนินงาน 
1. มีการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนตามแผนการ
ดำเนินงาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  -ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 12 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ  
ประจำปีการศึกษา 2564 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
   ดำเนินงานเสร็จแล้ว   ระยะเวลาดำเนินการ        

- การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา 1 ธันวาคม 2564 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัดแพร่ 15 ธันวาคม 2564  
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับภาคเหนือ 17-21 มีนาคม 2564 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับชาติ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน -  - - -  
-  ค่าใช้สอย - 100,000.00 - - - 300,000.00 
-  ค่าวัสด ุ -  - - -  

รวม - 100,000.00 - - - 300,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้และทักษะ     
ทางวิชาการ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาความรู้และทักษะ          
ทางวชิาการ 

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตวัแทนของ
สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

3. นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วม 
   แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับอาชีวศึกษา 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ได้นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จำนวน 12 สาขา 
1. นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วม        
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จำนวน 12 สาขา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาไดพ้ัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะ

วิชาการ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้พฒันาความรู้และพฒันาทักษะ
วิชาการ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วม 
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับจงัหวัด  
   ระดับภาค และระดับชาต ิ

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

                  - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 13 โครงการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการบูรณาในการเรียนการสอน    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อบูรณาการให้ครูผู้สอนได้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ 

ที่มีการบูรณาการเทคโนโลย ี

1. เพื่อบูรณาการให้ครูผู้สอนได้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้           
   ที่มีการบูรณาการเทคโนโลย ี

2. เพื ่อหากิจกรรมการเร ียนการสอนของครูผ ู ้สอนที ่มี          
การบูรณาการเทคโนโลยี ในการสอนและสนองต่อทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มี           
   การบูรณาการเทคโนโลยี ในการสอนและสนองต่อทักษะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี              

สื่อการสอนบูรณาการเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ     
จำนวน 80 คน 

1 .ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี               
   สื่อการสอนบูรณาการเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ  
   จำนวน 80 คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการสื่อการ

เรียนการสอนแบบไอซีท ี
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการ            

สื่อการเรียนการสอนแบบไอซีท ี
2. ครูผู้สอนสามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณา

การไอซีที   
2. ครูผู้สอนสามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน           

แบบบูรณาการไอซีที   

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 14 โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ สถานประกอบการและหน่วยงาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ณ สถานประกอบการและหน่วยงาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

    
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ดำเนินการโดยสาขาวิชา 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวชิา 

1. นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการทีต่รง    
กับสาขาวชิา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรมโครงการ 2. นักเรียนมีาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 ทุกสาขาวิชา 1. ผู้เรียนระดับ ปวช.1 ปีการศกึษา 2565 ทุกสาขาวิชา 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดงูานทีต่รงกับสาขาวชิา 

จำนวน 5 แห่ง  
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา  
   จำนวน 5 แห่ง  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรม           

ในระดับด ี
1. ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรม             
   ในระดับด ี

2. กิจกรรมนี้มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีมาก 2. กิจกรรมนี้มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีมาก 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ควรจัดงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 15 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ สถานประกอบการและหน่วยงาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ณ สถานประกอบการและหน่วยงาน ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวชิา 

1. เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรมโครงการ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากกิจกรรมโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 ทุกสาขาวิชา 1. ผู้เรียนระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 ทุกสาขาวิชา 
2.  สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกบัสาขาวิชา     

จำนวน 12 แห่ง 
2. สถานประกอบการที่เข้าศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชา    
   จำนวน 12 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรม          

ในระดับด ี
1. ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมใน

ระดับด ี



50 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2. กิจกรรมนี้มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีมาก 2. กิจกรรมนี้มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีมาก 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

       -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- วิทยาลัยฯ ควรจัดงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 16 โครงการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากสถาการณ์โควิด 19 (Covid-19) 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจให้ผู้เรียนได้เปน็ผู้ทีป่ระพฤติ
ปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม 

- 

2. เพื่อจัดหาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ 
มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนดังกล่าว 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ระดบัชัน้ ปวช. และ ปวส.          

จำนวนร้อยละ 60 เป็นผูท้ี่ได้เข้าร่วมโครงการ 
- 

2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ 
จำนวน 1 คน 

- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี ยึดอยู่ในศีลธรรม     

อันดีงาม  
- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

       -ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

       - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19)  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 17 โครงการติดตามการใช้หลักสูตร/ประเมินผล/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามรายวิชาที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน     
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2565        

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง        
อยู่อย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับความต้องการ        
ของตลาดแรงงาน 

1. สถานศึกษามีการพฒันาศักยภาพของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 

2. เพื่อให้ครูผู ้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถ    
จัดการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2. ครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถจัดการเรียน
การสอน ได้ตรงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  สถานศึกษามีการติดตามการใช้หลักสูตร/ประเมินผล/

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทุกภาคเรียน 
1. สถานศึกษามีการติดตามการใช้หลักสูตร/ประเมินผล/
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทุกภาคเรียน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เป็นปจัจุบนั 1. สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพฒันา 

   และเป็นปัจจุบนั 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

       -ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยเชิญตัวแทนสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกันพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิ 
ทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 10,000.00 - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 20,000.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 20,000.00 - - - - 

รวม - 50,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา          
ให้สอดคล้องกับโลกปัจจบุัน 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาได้รับการพฒันา           
   ให้สอดคล้องกับโลกปัจจบุัน 

2. เพื่อปรับความเข้าใจกันระหว่างสถานศึกษา              
สถานประกอบการ ชุมชน ผูป้กครอง 

2. มีการดำเนินการจัดทำร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน  
   และผู้ปกครอง 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสถานประกอบการ ชุมชน 

ผู้ปกครอง อย่างน้อยที่ละ 2 คน  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง 

อย่างน้อยที่ละ 2 คน  
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

       - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1. สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ผูป้กครอง        

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 19 โครงการนิเทศการสอนภายในของครูผู้สอน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยผู้บริหารเป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  

    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน    
การสอนอย่างเต็มที ่

2. เพื ่อประเมินการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน ให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาต้องการ 

2. ประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ ที่สถานศึกษาต้องการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีการเข้านิเทศภายในครูผู้สอนทุกคน จำนวน 76 คน 1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ จำนวน จำนวน 75 คน 

   คิดเป็นร้อยละ 100 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน   

การสอน 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน     

การสอน 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพฒันาศักยภาพ   

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 20 โครงการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการณ์การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผล 
ตามสภาพจริง 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยหัวหน้างานวัดผลฯ ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

1. มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน - 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนจำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาเร่ืองการวัดผล

ตามสภาพจริง 
1. ครูผู้สอนจำนวน 75 คน ได้รบัการพัฒนาเร่ืองการวัดผล 
   ตามสภาพจริง 

2. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน ได้รับการพัฒนา 2. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,721 คน ได้รับการพัฒนา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการประเมนิ         

ตามสภาพจริง 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการประเมิน 
    ตามสภาพจริง 

2. ครูผู้สอนพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประเมิน
ตามสภาพจริง 

2. ครูผู้สอนพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประเมิน
ตามสภาพจริง 

3. ผู้เรียนได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

       - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 21 โครงการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
  ไม่ได้ดำเนินการ    เนื่องจากวิทยาลัยฯ ใช้ข้อสอบ on line ในการวัดผลและประเมินผล 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐานรายวชิา - 
2. เพื่อให้ระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง    

มากข้ึน 
- 

3. เพื่อประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวก           
แก่ครูผู้สอน 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข้อสอบรายวิชา 1 ระบบ   - 
2. มีข้อสอบมาตรฐานเก็บในคลังขอ้สอบอย่างน้อย           

คนละ 1 รายวชิา 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. ครูผู้สอนมีข้อสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับวัดความรู้

ความสามารถของผู้เรียน 
- 

2. ผู้เรียนได้รับการประเมินความรูค้วามสามารถโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐาน 

- 

3. การวัดผลรายวชิามีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและ      
ตรงตามเนื้อหารายวชิา 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี-  
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมเล็ก   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องจากใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 1,700.00 - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 2,000.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 14,300.00 - - 

รวม - 3,700.00 - 14,300.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ - 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการในการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ   
- 

3. เพื่อวัดคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ - 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับปวช. 9 สาขาวชิา 

ระดับ ปวส. 8 สาขาวชิาและระดับปริญญาตรี 1 สาขาวชิา 
มีเครื่องมือสำหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพ ที่ได้มาตรฐาน    
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 

- 

2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สอบผ่านมาตรฐานวชิาชีพ - 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีเครื่องมือสำหรับวดัมาตรฐานวิชาชีพ            

ที่มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ในระดบัสากล 
- 

2. กระบวนการจัดสอบมาตรฐานวชิาชพีเป็นทีย่อมรับ        
ของบุคคลภายนอก 

- 

3. นักเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านเปน็ผู้มีความรู้และทักษะ      
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี-  
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 23 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ กิจกรรมหน้าเสาธง     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยดำเนินการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลกิจกรรมหน้าเสาธง  

      และการประชุมครูประจำเดือน    
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลแกน่ักเรียนนักศึกษา 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและ 
   ประเมินผลแกน่ักเรียนนักศึกษา 

2. เพื ่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับผู ้เรียนกรณี         
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. ผู้เรียนกรณีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ ได้รับการแก้ปัญหา 

3. เพื ่อแก้ปัญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียน       
ไม่ถึงเกณฑ์ 

3. ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเนื่องจาก              
ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ลดลง 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ได้รับความรู้      
   ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

1. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ได้รับความรู้      
    ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผลและ

ประเมินผล 
1. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล 
   และประเมินผล 

2. นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางในการแก้ปัญหากรณี 
ผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์และสามารถแก้ปัญหาไดด้้วย
ตนเอง 

2. นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางในการแก้ปัญหา 
   กรณีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์และสามารถแก้ปัญหา 
   ได้ด้วยตนเอง 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี-  
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 24 โครงการรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยผ่านระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

3. สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบความกา้วหน้าทางการเรียน  
ของตน 

1. ผู้เรียนได้รับทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตน 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง 

2. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำได้มโีอกาสพัฒนาตนเอง 

3. เพื ่อส ่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต 

4. เพื่อลดปริมาณการออกกลางคันอันเนื่องมาจากผลการ
เรียนไม่ถึงเกณฑ์ 

4. ลดปริมาณการออกกลางคันอันเนื่องมาจากผลการเรียน        
    ไม่ถึงเกณฑ์ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนจำนวน 80 คน ติดแสดงความก้าวหน้า           

ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมหน้าห้องเรียน        
ให้ผู้เรียนทราบ 

1. ครูผู้สอนจำนวน 75 คน ติดแสดงความก้าวหน้า         
ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมหน้าห้องเรียนให้
ผู้เรียนทราบ และดูข้อมูลในระบบ RMS ของวิทยาลัยฯ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ได้รับทราบ 
   ความก้าวหน้าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ได้รับทราบ 
   ความก้าวหน้าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมนิผล 1. ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผล 
2. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองได้มีความรู้

ความสามารถสูงขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองได้มีความรู้ 
   ความสามารถสูงขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวนั 

3. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวนั 

4. การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑน์้อยลง  
จากเดิม 

4. การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์น้อยลง   
   จากเดิม 

5. นักเรียน นักศึกษาจบออกไปเปน็ประชากรที่มีคุณภาพ   
ของสังคม 

5. นักเรียน นักศึกษาจบออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ    
   ของสังคม 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี-  
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 



69 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 25 โครงการรักการอ่าน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วิทยบริการและห้องสมุด   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน และแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    ณ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เห็นความสำคัญ            
ในการอ่านหนังสือ 

1. นักเรียน นักศึกษาให้เห็นความสำคัญในการอ่านและเข้า
ใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการ        
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. นักศึกษามีความสนใจในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 1. สถิติการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคญัในการอ่านหนังสือ         

เพิ่มมากขึ้น  
1. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญในการอ่านหนงัสือ 
   เพิ่มมากขึ้น  

2. นักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการใช้ห้องสมุดเป็น                
แหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2 .นักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการใช้ห้องสมุด 
   เป็นแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
  6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด  
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 26 โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตของห้องสมุด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วิทยบริการและห้องสมุด   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณ 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นอกเวลาเรียน - 
2. เพื ่อให้น ักเร ียนนักศึกษาหรือผ ู ้ เข ้าใช ้บริการได้ใช้

อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

- 

3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษาและ      
ผู้เข้าใช้บริการภายในวิทยาลัยฯ 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 50 ของนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการค้นควา้

ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ จากห้องสืบค้นข้อมูล
ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
ความสามารถของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่        

มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บรกิารแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตในระดับมาก 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 
  -ไม่มี- 

6.2 ด้านงบประมาณ 
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
-ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
  - ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 27 โครงการการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ  

ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม  2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 3,500.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 11,500.00 - - - - 

รวม - 15,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง   
ในการเตรียมตัวออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการเตรียมตัวออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

2. เพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรงุการพัฒนาตนเองของ
นักเรียน นักศึกษา 

2. การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการพัฒนาตนเองของ
นักเรียน นักศึกษา 

3. เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึก
ปฏิบัติจริงตามหน่วยงาน สถานประกอบการ 

3. ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติจริง
ตามหน่วยงาน สถานประกอบการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. หัวหน้า/ผู้แทน สถานประกอบการ หน่วยงาน 

จำนวน  14  คน 
1. หัวหน้า/ผู้แทน สถานประกอบการ หน่วยงาน 
   จำนวน  14  คน 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณวชิาชีพ/      
ฝึกอาชีพจำนวน 1,000 คน 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณวิชาชีพ/        
ฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 คน 

3. ครูนิเทศ จำนวน  12  คน 3. ครูนิเทศ จำนวน  12  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจระบบการทำงานของ     

สถานประกอบการ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจระบบการทำงานของ       
   สถานประกอบการ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รบัความรูจ้ากผู้แทนสถาน
ประกอบการในการชี้แนะแนวทางเพื่อพัฒนาตนเอง      
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้แทนสถาน
ประกอบการในการชี้แนะแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองและ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

3. สถานศึกษาได้รับข้อมูลตา่ง ๆ จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา   

3. สถานศึกษาได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา   

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

   - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

  -ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

  -ไม่มี-   

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 28 โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยเชิญหน่วยงาน สถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  19  เดือนกุมภาพันธ์  2565  

    วันที่  27  เดือนกรกฎาคม  2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 11,200.00 - - - 5,300.00 
-  ค่าวัสด ุ - 300.00 - - - - 

รวม - 11,500.00 - - - 5,300.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
หน่วยงานและสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

1. นักเรียน นักศึกษาทราบรายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงาน
และสถานประกอบการที่รบันักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน สำหรับการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี เพื่อเชื ่อมโยงสายปฏิบัติการ   
ในระดับปริญญาตรีต่อไป 

2. นักเรียน นักศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน 
สำหรับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี และสร้าง
เครือข่าย งานการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี        
เพื่อเชื่อมโยง สายปฏบิัติการในระดับปริญญาตรีต่อไป 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวชิา/หัวหน้าภาควิชา            

จำนวน 15  คน   
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา  
   จำนวน  15  คน   

2. ครูนิเทศ จำนวน  17  คน 2. ครูนิเทศ จำนวน  17  คน 
3. ตัวแทนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ จำนวน 14 คน 3. ตัวแทนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ จำนวน 14 คน 
4. นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ

จำนวน  600  คน 
4. นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ      
   จำนวน 600 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ตัวแทนหน่วยงาน  สถานประกอบการ ประชาสัมพนัธ์   

แนะแนวการฝึกปฏิบัตงิานของหน่วยงาน                
สถานประกอบการ 

1. ตัวแทนหน่วยงาน  สถานประกอบการ ประชาสัมพนัธ์   
แนะแนวการฝึกปฏิบัตงิานของหน่วยงาน               
สถานประกอบการ 

2. ตัวแทนหน่วยงาน สถานประกอบการ กำหนดแนวทางใน
การดำเนินการฝึกปฏิบัตงิานของหน่วยงาน และ         
สถานประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2. ตัวแทนหน่วยงาน สถานประกอบการ กำหนดแนวทาง 
   ในการดำเนินการฝึกปฏิบตัิงานของหน่วยงาน และสถาน

ประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา

ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพตามหลักสูตร 
3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของนักเรียน 

นักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร 

 6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

  -ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

   - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

  -ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

  -ไม่มี-   

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 29 โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ   

ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 42,000.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 3,000.00 - - - 44,000.00 

รวม - 45,000.00 - - - 44,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อชี้แจงระเบียบวนิัยและวธิีการปฏิบัติตนในหน่วยงาน
และสถานประกอบการ 

1. นักเรียนทราบกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏบิัติตน                
   ในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

2. เพื่อชี้แจงวิธีการวัดผลประเมินผล การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

2. นักเรียนทราบวิธีการวัดผลประเมินผล เก่ียวกับการฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

3. เพ ื ่ อให ้ทราบแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงานและพ ัฒนา
บุคลิกภาพให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝกึอาชีพ 

3. นักเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติงานและพฒันา
บุคลิกภาพให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝึกอาชีพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุม 
2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/       

ฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/       

ฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุม 
3. ครูนิเทศ จำนวน 12  คน 3. ครูนิเทศ จำนวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและ

ดูแลนักเรียน นักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา 

1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและ
ดูแล นักเรียน นักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวนิัย และแนวทาง
ปฏิบัติในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีและฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

2. นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวนิัย และแนวทาง 
   ปฏิบัติในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 
   ในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)   

-ไม่มี -   

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 30 โครงการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับนักเรียน นักศึกษา 
   ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างเครือข่าย พันธมิตรร่วมการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาค ี

1. วิทยาลัยมีเครือข่าย พันธมิตรร่วมการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาค ี

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับโรงเรียน สำหรับการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี เพื่อเชื่อมโยงสายปฏิบัติการใน
ระดับปริญญาตรีต่อไป 

2. มีความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่าง 
   สถานศึกษากบัโรงเรียน สำหรับการเรียนการสอนในระบบ 
   ทวิภาคี และสร้างเครือข่ายงานการเรียนการสอนในระบบ 
   ทวิภาคี เพื่อเชื่อมโยงสายปฏบิัติการในระดบัปริญญาตรี  
   ต่อไป 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปวช.3   

ปวส. 2 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระดบัชัน้ 
   ปวช. 3 และ ปวส.2 

2.  นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน       
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดแพร่ 3. ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดแพร่ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมโครงการเรียน

ร่วมกับสถานประกอบการ 
1. นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมโครงการเรียน 
   ร่วมกับสถานประกอบการ 

2. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการสถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน 

2. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการสถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน 

3. หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าของสถานประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามแนวทางของการจัด
การศึกษา  ในปัจจบุัน   

3. หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าของสถานประกอบการมีความรู้ 
   ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามแนวทางของการจัด 
   การศึกษา ในปัจจบุัน   

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี-  
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
   -ไม่มี-  

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
               -ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้แต่ละโครงการอย่างเพียงพอ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 31 โครงการนิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

ฝึกอาชีพตามหน่วยงาน และสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา 
ออกฝึกประสบกาณ์    

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 26,600.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 3,400.00 - - - - 

รวม - 30,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชพีและฝึกอาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษา 

1. มีการติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 
   ของนักเรียน นักศึกษาตลอดปีการศึกษาที่ออกฝึกงาน 

2. เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในระหวา่ง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ 

2. นักเรียนนักศึกษาได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน  
   นักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและ            
   ฝึกอาชีพ 

3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่ง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ 

3. งานมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา           

จำนวน 20 คน   
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา           

จำนวน 20 คน   
2. ครูนิเทศ จำนวน 12 คน 2 .ครูนิเทศ จำนวน 12 คน 
3. ตัวแทนจากหน่วยงาน  สถานประกอบการ           

จำนวน 14 คน 
3. ตัวแทนจากหน่วยงาน  สถานประกอบการ            
จำนวน 14 คน 

4. นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกอาชีพ 
จำนวน 1,000  คน 

4. นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกอาชีพ  
   จำนวน 1,000  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้  เข้าใจในการทำงาน           

และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้  เข้าใจในการทำงาน            
   และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ 

2. สถานศึกษาและหน่วยงานสามารถกำหนดแนวทาง      
ในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ   
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2. สถานศึกษาและหน่วยงานสามารถกำหนดแนวทาง              
   ในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชพี 
   ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของนักเรียน 
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ  
ตามหลักสูตร 

3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของนักเรียน 
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพตาม
หลักสูตร 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี -  
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี-  
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     

-ไม่มี-  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้แต่ละโครงการอย่างเพียงพอ  
 
 
 

 
 



83 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 32  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   จังหวัดแพร่   

2.  ผลการดำเนินงาน 
   ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูฝึก 

ในสถานประกอบการ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มิถุนายน   2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 7,000.00 - - -  
-  ค่าใช้สอย - 44,100.00 - - - 38,310.00 
-  ค่าวัสด ุ - 5,900.00 - - -  

รวม - 57,000.00 - - - 38,310.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นผู้ที่ทำหนา้ทีส่อนและฝึก
อาชีพเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนและฝึกอาชีพวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาทีฝ่ึกวิชาชีพ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลังสูตร 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
   ระบบทวิภาคี  เป็นผู้ที่ทำหนา้ที่สอนและฝึกอาชีพเตรียม 
   อุปกรณ์ประกอบการสอนและฝึกอาชีพวัดและประเมินผล 
   การเรียนการสอนรายวิชาทีฝ่กึวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุ 
   วัตถุประสงค์ของหลังสูตร 

2. เพื่อให้ครูฝึกประจำสถานประกอบการถ่ายทอดความรู้ 
เตรียมแผนงานใบงาน ให้ผ ู ้เข้ารับการฝึกอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. ครูฝึกประจำสถานประกอบการถ่ายทอดความรู้ เตรียม 
   แผนงานใบงาน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพตามวัตถปุระสงค์ 
   ของหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
3. เพื่อให้ครูฝึกสถานประกอบการรู้จักเทคนิคการนำเสนอ 

เนื้อหา เรียงลำดับเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสาน
กันสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการสอน นักเรียน
นักศึกษาทวิภาคีได้   

3. ครูฝึกสถานประกอบการรู้จักเทคนิคการนำเสนอ เนื้อหา  
   เรียงลำดับเร่ืองราวได้อยา่งตอ่เนื่อง ผสมผสานกันสามารถ     
   นำประสบการณ์มาใช้ในการสอน นักเรียนนักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูนิเทศ จำนวน  12  คน 1 .ครูนิเทศ จำนวน  12  คน 
2. ครูฝึกในสถานประกอบการ หนว่ยงาน จำนวน  30  คน 2. ครูฝึกในสถานประกอบการ หน่วยงาน จำนวน  30  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ ให้ความ

ร่วมมือในการจัดทำแผนการฝึกอาชีพเพื่อใช้การเรียน  
การสอนในระบบทวิภาคีเป็นอยา่งดี 

1. ครูฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนการฝึกอาชีพเพื่อใช้การเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี 

2. ครูนิเทศและครูฝึกในหน่วยงาน สถานประกอบการ 
   ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

2. ครูนิเทศและครูฝึกในหน่วยงาน สถานประกอบการ 
   ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนระบบทวิภาค ี

3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของครูนิเทศและ          
   ครูฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของครูนิเทศและครู
ฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 
  -ไม่มี- 

6.2 ด้านงบประมาณ 
  -ไม่มี- 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
       -ไม่มี- 

 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     
        -ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนและแผนกการฝึกอาชีพหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์จัดทำ
แผนการฝึก  ตามสมรรถนะวชิาชีพ การวัดผลประเมินผล 
และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน แก่ครูฝึกในหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ 

- 

2. เพื่อให้ครูฝึกหน่วยงานและในสถานประกอบการ จัดทำ
แผนการฝึกอาชีพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา 

- 

3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและครู
ฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ   

- 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
4. เพิ่มพูนความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา

และสถานประกอบการ 
- 

5. เพ ื ่ อประชาส ัมพ ันธ ์  แนะแนวหน ่วยงาน  สถาน
ประกอบการ ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แพร่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ฝึกอาชีพ ได้รับข้อมูลของหน่วยงาน สถานประกอบการ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าสาขาวชิา  จำนวน 18 คน   - 
2. ครูนิเทศ จำนวน 12 คน - 
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ หนว่ยงาน จำนวน  30  คน - 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ ให้ความ

ร่วมมือในการจัดทำแผนการฝึกอาชีพเพื่อใช้การเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี 

- 

2. ครูนิเทศและครูฝึกในหน่วยงาน สถานประกอบการได้รับ
การพัฒนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

- 

3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและครู
ฝึกในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

    -ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

  -ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)     

- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 34 โครงการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สื่อการเรียนการสอน   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงที่ชำรุด ณ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
ระยะเวลาดำเนินการ     กุมภาพันธ์  2565 – กรกฎาคม 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 20,000.00 - 12,620.00 

รวม - - - 20,000.00 - 12,620.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่ชำรุด 

1. ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการที่ชำรุดให้สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ 

2. พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ชว่ยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียน 
   เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ      

ที่ซ่อมแซม จำนวน 6 เครื่อง 
1. ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ       
   ที่ซ่อมแซม จำนวน 6 เคร่ืองสามารถนำมาใช้งานได้

ตามปกต ิ
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย                

ในการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย 
   ในการจัดการเรียนการสอน 

2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
 6.2  ด้านงบประมาณ 
  -ไม่มี- 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
-ไม่มี- 

6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)   
        -ไม่มี-   

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 35 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดแพร่ 

ที่จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 8,000.00 - 7,700.00 - 14,970.00 
-  ค่าวัสด ุ - 19,300.00 - - - 5,090.00 

รวม - 27,300.00 - 7,700.00 - 20,060.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   
และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งปลกูจิตสำนึก ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา 

1. นักเรียนนักศึกษาปลูกฝงัความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   
   ศาสนา และพระมหากษัตริย ์อีกทั้งปลูกจิตสำนึก            
   ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา 

2. เพ ื ่ออน ุร ักษ ์ศ ิลปว ัฒนธรรมประเพณีของไทยและ          
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 

2. นักเรียนนักศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
   และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 

3. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับชมุชนและท้องถิ่น 3. นักเรียนนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัชุมชน 
   และท้องถิ่น 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและ 
   พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ      

สถาบนัชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
1. นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ       

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 2. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิน่มีความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 
3. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นรว่มมือกันในการร่วม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณขีองไทย 
3. สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิน่ร่วมมือกันในการร่วม

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 36 โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง ฟังธรรมเดือนละหน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมตักบาตรและฟังธรรม ณ หน้าเสาธง หอประชุม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบญุตักบาตร     
ให้มีสืบต่อไป 

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึง่ประเพณีการทำบญุตักบาตร              
   ให้มีสืบต่อไป 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน 2. นักเรียน นักศึกษาได้ทำบุญตกับาตรร่วมกัน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 90 ที่เรียนอยู่ใน

วิทยาลัยฯ แต่ละปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร
เดือนละคร้ัง ฟังธรรมเดือนละหน 

1. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ที่เรียนอยู่ใน 
   วิทยาลัยฯ แต่ละปีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร 
   เดือนละคร้ัง ฟังธรรมเดือนละหน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำรงไว้ซึ่งประเพณี   

การทำบุญตักบาตร 
1. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำรงไว้ซึง่ประเพณี    
   การทำบุญตักบาตร 

2. นักเรียน นักศึกษามีพื้นฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชน  
ที่ดี 

2. นักเรียน นักศึกษามีพื้นฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชน  
ที่ดี 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 37 โครงการเรือนเพาะชำภูมิปัญญาบูรณาการวิถี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ณ หอประชุม และบริเวณพ้ืนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 5,000.00 - - 

รวม - - - 5,000.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา     
และพระมหากษัตริย ์

1.ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา            
และพระมหากษัตริย ์

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวนิัย          
   ตรงต่อเวลา 

2. ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินยั 
   ตรงต่อเวลา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก 
   ในที่สาธารณะ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดภาวะผู้นำ กลา้แสดงออก 
   ในที่สาธารณะ 

4. เพื่อบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. บูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าร่วม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงแตล่ะภาคเรียน มีผลการ     
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. บูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ     

สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
1. นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ       

สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู้นำ กลา้แสดงออก 
   ในที่สาธารณะ 

3. นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู้นำ กลา้แสดงออก 
   ในที่สาธารณะ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากวิทยาลัยฯ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)   

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงานตามโครงการอย่างเพียงพอ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 38 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วิทยาลัยและชุมชน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ ชุมชน วัด สถานที่สาธารณะ ภายในจังหวัดแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยนักเรียน นักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด สถานที่

สาธารณะ ภายในจังหวัดแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 300.00 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 2,000.00 - - 

รวม - - - 2,300.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม                
มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความ
สำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา 2. มีผู้นำเยาวชนที่มปีระสทิธิภาพให้กับสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให้เป็น        

ผู้มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
3. ได้รับการพัฒนากล่อมเกลาจติใจนักเรียน นักศึกษา 
   ให้เป็นผู้มีเมตตาช่วยเหลือผู้อืน่และสงัคม 

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ 4. ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดบัชัน้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90         

เข้าร่วมกิจกรรม 
1 .นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90          
   เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกทีด่ ี มีจิตอาสาช่วยเหลือ

สังคม 
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี  มีจิตอาสาช่วยเหลือ

สังคม 
2. นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความรับผิดชอบ    

และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
2. นักเรียน นักศึกษามีความเสยีสละ  มีความรับผิดชอบ      
   และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

3. สถานศึกษา และชุมชนภายนอกได้รับการพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อม และพฒันาระบบนิเวศ 

3. สถานศึกษา และชุมชนภายนอกได้รับการพัฒนา             
   ด้านสิง่แวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 39 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใหม่           
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คู่หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต    
แห่งประเทศไทย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม  2565      

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - 80,000.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - 5,650.00 

รวม - - - - - 85,650.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในสายอาชีพ     
ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

1. มีการเตรียมความพร้อมการเรียนในสายอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

2. เพื ่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที ่ดีงาม และ          
มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ 
   มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมของผู้เรียน 

3. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา 3. สร้างผู้นำเยาวชนที่มปีระสทิธิภาพให้กับสถานศึกษา 
4. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ          

ใช้ในการดำเนินชีวิต 
4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
   ในการดำเนินชีวิต 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1. คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักเรียน นักศึกษา ระดบัชัน้ ปวช.1 และ ปวส.1           

เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1            
   เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับความรู้เบื้องต้นในการเตรียม

ความพร้อมต่อการเรียนในสายอาชีพ 
1. นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับความรู้เบื้องต้นในการเตรียม 
   ความพร้อมต่อการเรียนในสายอาชีพ 

2. นักเรียนนักศึกษาได้รบัการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ดงีาม และมีความสำนกึรับผิดชอบต่อตนเอง    
และสังคม 

2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
   ค่านิยมที่ดงีาม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง     
   และสังคม 

3. เกิดผู้นำเยาวชนที่มปีระสทิธิภาพให้กับสถานศึกษา 3. เกิดผู้นำเยาวชนที่มีประสิทธภิาพให้กับสถานศึกษา 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนนิชีวิต 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนนิชีวิต 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 40 โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ และชมรมอิสระ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ และชมอิสระ 

ตามแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และหอประชุม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 45,000.00 - 5,000.00 - 24,915.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - 45,000.00 - 5,000.00 - 24,915.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามีความตืน่ตัวใน
การศึกษาและฝึกฝนวชิาชีพสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี  
อย่างแท้จริง 

1. ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการศึกษา       
   และฝึกฝนวิชาชีพสามารถปฏบิัติงานไดผ้ลดี อยา่งแท้จริง 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ 2. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ในเชิงวิชาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถในเชิง

วิชาชีพ 
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน  นักศึกษา

และสถานศึกษาต่างๆ 
4. มีการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา 
   และสถานศึกษาตา่ง ๆ 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
2. ทุกสาขาวชิามีการจัดตั้งชมรมวชิาชพีและชมรมอิสระ      

ไม่น้อยกว่า 9 ชมรม 
2. ทุกสาขาวิชามีการจัดตั้งชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ       
   จำนวน 9 ชมรม 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565       
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565        
   เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การวิชาชพีฯ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในทักษะ       

ด้านวชิาชีพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในทักษะ        
   ด้านวชิาชีพ 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านวิชาชพี
เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพ
เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก 

3. นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน
วิชาชีพสาขาเดียวกันในสถานศกึษาต่าง ๆ 

3. นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 
   วิชาชีพสาขาเดียวกันในสถานศึกษาต่าง ๆ 

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลงานทางวชิาชีพให้
ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจ สนใจทางด้านการอาชพี
มากยิ่งขึ้น 

5. มีการประชาสัมพันธผ์ลงานทางวิชาชีพให้ประชาชนและ 
   เยาวชนได้เข้าใจ สนใจทางดา้นการอาชีพมากยิ่งขึน้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 41 โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ณ บริเวณเทวลัยพระพิฆเนศ หอประชุม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 30 มิถุนายน 2565     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 3,000.00 - 3,000.00 
-  ค่าใช้สอย - - - 25,500.00 - 25,500.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - 11,500.00 - 11,500.00 

รวม - - - 40,000.00 - 40,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้ผูเ้รียนเป็นผู้มีปญัญา          
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

1. มีการพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา           
   มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยสืบไป 2. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาตไิทยสบืไป 
3. เพื่อเป็นการต้อนรับ  สร้างขวัญกำลังใจ และความ        

เป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่าตลอดจน
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

3. มีการสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล          
แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่าตลอดจนบุคลากร         
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ่

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม       

ที่ดีงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
1. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม        
   ที่ดีงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม      
ของชาติไทย 

2. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสบืสานวฒันธรรมอันดีงาม       
   ของชาติไทย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 42 โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ระดับภาคเหนือ  
และระดับชาติ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนพฤศจิกายน  2564 - เดือนพฤษภาคม 2565        

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 30,000.00 - - - 30,000.00 
-  ค่าใช้สอย - 50,000.00 - - - 50,000.00 
-  ค่าวัสด ุ - 20,000.00 - - - 20,000.00 

รวม - 100,000.00 - - - 100,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำเอาทักษะ ความรู้         
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม 

1. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำเอาทักษะ ความรู้          
   ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาทักษะดา้น
วิชาการและวิชาชีพ ก่อนออกสูต่ลาดแรงงานและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

2. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาทักษะ 
   ด้านวชิาการและวิชาชพี ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานและ 
   ประกอบอาชีพอิสระ 

3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มโีอกาสแสดงออก ถึง
ความสามารถทั้งด้านวชิาการและวิชาชีพตลอดจน
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวชิาชีพ 

3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึง 
   ความสามารถทั้งด้านวชิาการและวิชาชีพตลอดจน 
   ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาตติ่อไป 
4. คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ได้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ      

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ      
ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวชิา   

1. เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ       
   ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดบัชาติ       
   ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวชิา   

2. นักเรียนนักศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ  90                    
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 เข้าร่วม                 
   การประชุมทางวชิาการฯ ระดับสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษาไดบู้รณาการองค์ความรู้ทางวชิาชีพ 

วิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ตลอดจนการพฒันา
ตนเองมาปฏิบตัิให้เกิดผลงานและได้พฒันาตนเองในด้าน
การทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1. นักเรียนนักศึกษามีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ  
   วิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนา 
ตนเองมาปฏิบตัิให้เกิดผลงานและได้พฒันาตนเองในด้าน 

  การทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 43 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และพ้ืนที่ตามที่ได้รับแจ้ง 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่มีการจัดการแข่งขัน 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางด้าน
ความสามารถเก่ียวกับการกีฬา นันทนาการและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา        
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

- 

3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ได้ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   

แต่ละประเภทในระดับอาชีวศึกษา จังหวัด ระดบัภาค 
ระดับประเทศ 10 ประเภทชนิดกีฬา 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีนำ้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ       

รู้อภัย 
- 

2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจติที่ดี - 
3. นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติดและ

อบายมุขต่าง ๆ 
- 

4. นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีและทำงานร่วมกันอย่าง
เป็นทีม 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

- เนื่องจากสถานการ์โรคระบาด โควิด-19    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 44 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ และเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ และเลือกตั้งนายกองค์การ 

นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่  18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 1,500.00 - - - 1,500.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - 1,500.00 - - - 1,500.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การทำงาน              
ในระบอบประชาธิปไตย 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การทำงานในระบอบ 
   ประชาธิปไตย 

2. เพื่อคัดเลือกนายกองค์การและคณะกรรรมการ
ดำเนินงานองค์การฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

2. คัดเลือกนายกองค์การและคณะกรรรมการดำเนินงาน 
   องค์การฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

3. เพื่อคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ      
ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

3. คัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชดุใหม่  
   ประจำปีการศึกษา 2565 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวชิาชีพตา่ง ๆ       

ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม      
ชมรมละ 7 คน 

1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวชิาชีพตา่ง ๆ         
ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม         
ชมรมละ 7 คน 

2.  ประธานชมรมวชิาชีพและชมรมอิสระ ลงชื่อสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2565 

2. ประธานชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ ลงชื่อสมัครเข้ารับ 
   การเลือกตั้งเป็นนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2565 

3. ได้คณะกรรมการองค์การวิชาชพีระดับหน่วย            
หน่วยวิทยาลัยอาชวีศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน 

3. ได้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดบัหน่วย             
    หน่วยวิทยาลัยอาชวีศึกษาแพร่ จำนวน 7 คน 

4.  ได้คณะอนุกรรมการองค์การวิชาชพีระดับหนว่ย         
หน่วยวิทยาลัยอาชวีศึกษาแพร่ จำนวน 21 คน 

4. ได้คณะอนุกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย          
   หน่วยวิทยาลัยอาชวีศึกษาแพร่ จำนวน 21 คน 

5. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองคก์าร อวท.ทุกชั้นปี เข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยฯ 

5. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การ อวท.ทุกชั้นปี เข้าร่วม 
   กิจกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักเรียน 
   นักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาลยัฯ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ

ดำเนินิงานตามระบอบ ประชาธปิไตยในการออกเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินิงานชมรมวิชาชีพและ
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 

1 .นักเรียน นักศึกษา ในสถานศกึษาได้เรียนรู้กระบวนการ 
   ดำเนินงานตามระบอบ ประชาธิปไตยในการออกเสียง 
   เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงิานชมรมวิชาชีพและ 
   คณะกรรมการองค์การวิชาชพี 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 45 โครงการการพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ทำกิจกรรม 

เดินทางไกล ณ หอประชุม วิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และบริเวณวัดพระธาตุช่อ
แฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่    

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน  2564 - เดือนสิงหาคม  2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - 20,000.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - 2,395.00 

รวม - - - - - 22,395.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน   
รายวิชาลูกเสือ 

1. ศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน             
   รายวิชาลูกเสือ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรายวิชาลกูเสือวิสามัญมีความ
อดทน มีระเบียบวนิัย ตระหนักในคติพจน์ของลูกเสือ
วิสามัญ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรายวิชาลูกเสือวิสามัญมีความอดทน                 
   มีระเบียบวินยั ตระหนักในคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ 

3. เพื่อให้ลูกเสือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้าง     
ความสามัคคีในการทำงานเปน็ทีม 

3. ลูกเสือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ สร้างความ
สามัคคใีนการทำงานเป็นทีม 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1. ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
2. ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและ

ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 
2. ลูกเสือวิสามัญ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและ 
   ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 

เชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือวิสามัญปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัของ

ลูกเสืออย่างถูกต้อง 
1. ลูกเสือวิสามัญปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคับ 
   ของลูกเสืออย่างถูกต้อง 

2. ลูกเสือมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี 2. ลูกเสือมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี 
3. ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4. ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 4. ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนนิชีวิต 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 46 โครงการอาชีวะแพร่ร่วมใจยิ้มไหว้สวัสดี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมอาชีวะแพร่ร่วมใจยิ้มไหว้สวัสดี 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรมีสัมมา
คารวะและความเคารพซึ่งกันและกัน 

1. นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรมีสัมมาคารวะ
และความเคารพซึ่งกันและกัน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรมีความ
โอบอ้อมอารี แสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 

2. นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรมีความ         
โอบอ้อมอารีแสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรดำเนนิชีวิต 
   อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้
เป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป 

4. เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็น 
   ที่ประจักษ์ของคนทั่วไป 

 
 



112 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา        

ทุกคนเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์สุขภาพจิตทีด่ีและ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

1. คณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา        
   ทุกคนเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่ดีและ 
   ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา

เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะมีมารยาทและมีความเคารพซึ่งกัน
และกัน 

1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
   เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะมีมารยาทและมีความเคารพซึ่งกัน 
   และกัน 

2. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความโอบอ้อมอารี มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 

2. คณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา          
   มีความโอบอ้อมอารี มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 

3. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ของคนทั่วไป 

3. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
   ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้เป็นที่ 
   ประจักษ์ของคนทั่วไป 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 47 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) และมีปัญหา 

ด้านงบประมาณ 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา 

- 

2. เพ ื ่อพ ัฒนาน ักเร ียน น ักศ ึกษาให ้ม ีความเป ็นเลิศ               
ในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านความสามารถพิเศษ     

- 

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสถานศึกษาและเห็นความสำคัญ        
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

- 

4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น  
และสถานที่สาธารณะสมบัติ 

- 

5. เพื่อปลูกฝังความเป็นผู ้รู ้จักแสวงหา คิดค้นและสร้าง       
องค์ความรู้ใหม่ 

- 

6. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม - 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกจัด           
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศ 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้สามารถนำไปใชไ้ด้ใน

ชีวิตประจำวนั 
- 

2. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- 

3. นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีและเปน็ที่ยอมรับ
ของชุมชน 

- 

4. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลิกภาพ  
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดทำโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 48 โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการ    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
    - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

- 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง และกล้าที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ 

- 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่
การมีบุคลิกภาพที่ดี  

- 

4. เพื ่อฝึกการทำงานเป็นหมู ่คณะและทำตนเองให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชมรม

วิชาชีพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และผู้นำในการ
ทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง จำนวน 100 คน 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีบุคลกิภาพที่ดีตามลักษณะ      

อังพึงประสงค ์
- 

2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง 
และกล้าทีจ่ะทำกิจกรรมต่าง ๆ 

- 

3. นักเรียน นักศึกษา รู้จักการทำงานเปน็หมู่คณะและ         
ทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19   

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 



117 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 49 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 
1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด  

ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงยิมและหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่ 11  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 5,000.00 -  
-  ค่าใช้สอย - - - 14,850.00 - 30,000.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - 20,150.00 -  

รวม - - - 40,000.00 - 30,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางความสามารถ
เก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกทางความสามารถเก่ียวกับ 
   การกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ 

2. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู ้แพ้      
รูช้นะ  รู้อภัย 

2. นักเรียน นักศึกษามีน้ำใจเปน็นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย 

3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู  นักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

3. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู  นักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด       
จากการเรียนการสอน 

4. เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ
เรียนการสอน 

5. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ในระดับ อศจ.และภาคต่อไป 

5. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
   กีฬาอาชีวะเกมส์ในระดับ อศจ.และภาคต่อไป 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา        

ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา         
    ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีนำ้ใจเป็นนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 1. นักเรียน นักศึกษามีน้ำใจเปน็นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู บุคลากร             

ทางการศึกษา  และนักเรียน นกัศึกษา 
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างครู บุคลากร 
   ทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา 

3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง 3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง 
4. ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอศจ.          

และระดับภาค 
4. ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอศจ.           
   และระดับภาค 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
- ควรหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดทำโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
จัดการชมรมวิชาชีพ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องด้วยปัญหาด้านเวลาและด้านงบประมาณ    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  สามารถเขียน
แผนปฏบิัติงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชมรม
วิชาชีพและการบริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ได้อย่างถูกต้องและ เป็นระบบ 

- 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ - 
3. เพ ื ่อสถานศึกษา จะได ้ม ีโครงการ ก ิจกรรมที ่ เป็น

ประโยชน์ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการชมรมวิชาชพี ชมรมฯละ 5 คน           

จำนวน 9 ชมรม 
- 

2. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดบัสถานศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร่         
จำนวน 40 คน 

- 

3. ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชพีทุกชมรม จำนวน 15 คน - 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานเพิ่ม

ศักยภาพการบริหารจัดการชมรมวิชาชีพและองค์การ      
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

- 

2. นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะการวางแผนงานอย่างเป็น
ระบบ 

- 

3. สถานศึกษา มโีครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

   - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณที่
จำกัด 

6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
-ไม่มี- 

6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  
- เนื่องจากไม่มีงบประมาณ และสถานการณ์โควิด 19    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 51 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบ on line    
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน  2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ดำเนินการประชุมแบบ on line ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. 
สมาคม

ผู้ปกครองฯ 
-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - 74,025.00 - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - 74,025.00 - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 

1. มีความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา  
   ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 

2. เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา         
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา 

2. ร่วมกันศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น     
   กับนักเรียน นักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90               

เข้าร่วมประชุมผูป้กครองตามวนัและเวลาที่กำหนด 
1. นักเรียน นักศึกษาและผูป้กครอง ร้อยละ 90                
   เข้าร่วมประชุมผูป้กครองตามวันและเวลาที่กำหนด 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  

ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 
1. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  

ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย       

ในการบริหารสถานศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษา  และผูป้กครองได้ทราบถึงนโยบาย 
   ในการบริหารสถานศึกษา 

3. เกิดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา 3. เกิดการประสานงานระหวา่งผู้ปกครองและสถานศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 52 โครงการกิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูที่ปรึกษาพบปะและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีดูแล    
ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 2,500.00 - - 

รวม - - - 2,500.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษาในทีป่รึกษา เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแก่นักเรียน นักศึกษา 

1. ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา            
   ในที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ 
   นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้ครูที ่ปรึกษาได้คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งในด้านที่เป็นปัญหาและด้านที่ควรส่งเสริม  
เพื่อช่วยลดปัญหานักเรียน นักศึกษาลาออกกลางคัน 

2. ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา       
   ทั้งในด้านที่เปน็ปัญหาและดา้นที่ควรส่งเสริม เพื่อช่วย 
   ลดปัญหานักเรียน นักศึกษาลาออกกลางคัน 

3. เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขในสังคมและพัฒนาตนเองไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง 

3. เสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คน
ดีมีความสุขในสงัคมและพฒันาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 90 พบและให้คำแนะนำ ให้

คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับชัน้ที่รับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 90 พบและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา 
   แก่นักเรียน นักศึกษาในระดบัชั้นที่รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับนกัเรียน นักศึกษาและ

เข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 
1. ครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับนักเรียน นักศึกษาและ
เข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 

2. ครูที่ปรึกษาช่วยในการประสาน ให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษา  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา 

2. ครูที่ปรึกษาช่วยในการประสาน ให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา 

3. นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความไว้วางใจต่อ            
ครูที่ปรึกษา 

3. นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความไว้วางใจต่อ             
   ครูที่ปรึกษา 

4. นักเรียน นักศึกษาไดพ้ัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี
และ  มีความสุขในสังคม 

4. นักเรียน นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี 
   และมีความสุขในสังคม 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 53 โครงการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา (E - Portfolio) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องด้วยปัญหาด้านเวลาและด้านงบประมาณ     

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
-  

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 2,500.00 - - 

รวม - - - 2,500.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมชิ้นงาน (Portfolio) ของนักเรียน 
นักศึกษาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- 

2. เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลในการศึกษาต่อและสมัคร
งานในอนาคต 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาในระดบัชัน้ ปวช.และปวส. ร้อยละ 90 

จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
- 

เชิงคุณภาพ 
2. เป็นหลักฐานในการประเมินถึงความสามารถและ

พัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา             
ได้ตามสภาพจริง 

- 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 54 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะครูที่ปรึกษาสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ดูแล    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ
ของนักเรียน นักศึกษา 

1. ทราบข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจของ 
    นักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา             
ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

2. มีความสัมพันธ์อันดีระหวา่งสถานศึกษา ครูทีป่รึกษา  
   นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้ 
   อย่างมีประสทิธิภาพ 

4. เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและการมอบทนุการศกึษาของสถานศึกษา 

4. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและการมอบทนุการศกึษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มปีัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับ

การช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านตา่งๆ ร้อยละ 80 ได้รบั    
   การช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน 

นักศึกษาและผู้ปกครอง 
1. เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน  
   นักศึกษาและผู้ปกครอง 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
    นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวฯ มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการพิจารณา
ทุนการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวฯ มีข้อมูลประกอบการ 
   พิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการพิจารณา 
   ทุนการศึกษาของสถานศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 55 โครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยการติดตามของครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีดูแล  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน 10,000.00 - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ 5,000.00 - - - - - 

รวม 15,000.00 - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 1. ทราบสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 
3. เพื่อหาแนวทางชว่ยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา             

ที่จะออกกลางคันได้อย่างเปน็รูปธรรม 
3. มีแนวทางชว่ยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา 
   ที่จะออกกลางคันได้อย่างเปน็รูปธรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5 1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง 1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง 
2. มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน

อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
   อย่างเป็นรูปธรรม 



130 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 - ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 56 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
 ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องด้วยปัญหาด้านเวลาและด้านงบประมาณ 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 2,500.00 - - 

รวม - - - 2,500.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เก่ียวข้องกับการตั้งครรภ์ก่อนวัย    
อันควร 

- 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และสามารถปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที ่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์             
ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปลอดภัย
จากความรุนแรงทางเพศ 

- 

3. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น - 

 



132 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชวีิตในการป้องกัน ตัวเอง 

ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะ   
การปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกัน   
ท้องไม่พร้อม 

- 

2. เยาวชนและชุมชนเกิดความตระหนักในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์  
ก่อนวัยอันควร 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 57 โครงการคลินิกการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำหรือรับฟังปัญหาจากนักเรียน นักศึกษา   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ           
ในการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน นักศึกษา 

1. มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน  
   แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

2. กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
   นักศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มปีัญหาด้านต่าง ๆ ร้อยละ 80 ได้รับ

การช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านตา่งๆ ร้อยละ 80 ได้รบั      
   การช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 

 
 



134 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ใช้บริการคลนิิกให้คำปรึกษา ได้รบัคำแนะนำ      

ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
นักศึกษาจากผู้เชีย่วชาญโดยตรง 

1. นักเรียนที่ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ       
ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
นักศึกษาจากผู้เชีย่วชาญโดยตรง 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  
    นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี-    

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
 -ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 58 โครงการพบกันก่อนสาย 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว ครูที่ปรึกษาศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการเข้าร่วม 

กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ       ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการ
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

1. ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียน      
   การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้หาทางช่วยเหลือนักเรียน              
ที่ประสบปัญหาการออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้ที่เก่ียวข้องได้หาทางช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปญัหา        
   การออกกลางคันได้อย่างเปน็รูปธรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5 1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้ร้อยละ 5 
เชิงคุณภาพ 
1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง 1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลง 

 



136 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2. มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน       

อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน       
   อย่างเป็นรูปธรรม 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 59 โครงการเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ครูที่ปรึกษา         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องด้วยปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรดำเนินงาน 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เปน็เยาวชนที่มี      
ความพร้อมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการดำรงชีวิต 
การให้คำปรึกษาและแนะแนวผู ้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- 

2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีบทบาท                   
ในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน - 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชวีิตในการป้องกัน ตัวเอง 

ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะ  
การปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองทำให้มีทักษะ    
ในการใช้ชีวิต   

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

- เนื่องด้วยบุคลากรที่ดำเนินงานมีภาระงานมาก 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณที่จำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 60 โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ปกครอง    ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานปกครองจัดกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
และดูแลการจราจรตรงหน้าทางเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 (โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง) 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 3,500.00 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - 3,500.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใช้รถ 

ใช้ถนน 
1. นักเรียนนักศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใช้รถ 
   ใช้ถนน 

2. เพื่อให้พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการมีวินัยจราจร 

2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัย 
   จราจร 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา          

ร้อยละ 100 มียานพาหนะถูกต้องตามกฎหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา           
ร้อยละ 100 มียานพาหนะถูกต้องตามกฎหมาย 

2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาขบัขี่
ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย 

2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาขับขี่ 
   ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน               

ได้อย่างปลอดภัย   
1. นักเรียน นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน                
   ได้อย่างปลอดภัย   

2. นักเรียน  นักศึกษา  มีวินยัในการขับขี่ยานพาหนะ 2.นักเรียน  นักศึกษา  มีวินัยในการขับขี่ยานพาหนะ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 61 โครงการเวทีแสดงความสามารถ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 8,000.00 - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - 8,000.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างพื้นที่การแสดงออกด้านการร้องเพลง เล่นดนตรี 
และการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ 

- 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

- 

3. เพื่อค้นหาและคัดสรรนักเรียน นักศึกษาในการทำ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการร้องเพลง       

เล่นดนตรี และการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ              
คิดเป็นร้อยละ 90 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาวะทางจิต    

ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
- 

2. สถานศึกษาสามารถคัดสรรนกัเรียน นักศึกษาที่เข้า
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและวชิาชพีได้ 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 62 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
   ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยแนะแนวด้านการศึกษาวิชาชีพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร 

ที่เปิดสอนในระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีแก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด    

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ปละเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 8,000.00 -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 3,600.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - 8,000.00 - 3,600.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ข้อมูลและแนะแนวด้านการศึกษาวิชาชพีที่ถูกต้อง  
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักสูตรที่เปิดสอน       
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีแก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด 

1. ให้ข้อมูลและแนะแนวด้านการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง   
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักสูตรที่เปิดสอน       
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีแก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด 

2. เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา        
ให้มากข้ึน 

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษาบางสาขาวิชาเพิ่มมากข้ึน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. แนะแนวประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูลด้านการศึกษา

วิชาชีพและหลักสตูรที่เปิดสอนแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสภายในจงัหวัด จำนวน  25  แห่ง 

1. แนะแนวประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการศึกษา
วิชาชีพ และหลักสูตรที่เปิดสอนแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียน ขยายโอกาสภายในจังหวัด   จำนวน  25  แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนเอง

สนใจและมีความถนัด  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา     
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวชิาชีพที่ตนเอง
สนใจและมีความถนัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา   
อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. นักเรียนเลือกศึกษาต่อสายอาชพีในแต่ละสาขาวชิา        
เพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนเลือกศึกษาต่อสายอาชีพบางสาขาวิชา         
   เพิ่มมากขึ้น 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 63 โครงการมัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.2   
ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รบัความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพอิสระ
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การหา
รายได้ระหว่างเรียน 

- 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในดา้นตา่ง ๆ    
เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่าง
เหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานและดำเนิน
ชีวิตได้อยา่งประสบความสำเร็จในอนาคต 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 (403 คน) ปวช.3      

(313 คน) และ ปวส.2 (406 คน) ที่กำลังศึกษา                     
ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,122 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 100 เข้ารับการมัชฌิมนเิทศ 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รบัความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางในการเลือกศึกษาต่อการประกอบอาชีพอิสระ   
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนวทาง
การดำรงชีวิตการหารายได้ระหว่างเรียน 

- 

2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
บุคลิกภาพสามารถปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมเพื่อเข้าสู่
การประกอบอาชีพและดำเนินชวีิตได้อย่างประสบ
ความสำเร็จในอนาคต 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 64 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ยากจน  

เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาตัดสินมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา  
ที่เห็นควรได้รับทุนการศึกษาของสถานศึกษา       

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 264,800.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 264,800.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1เพื ่อสร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง   

1. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นำไปใช้จ่ายและแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง   

2. เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองทราบในเร่ืองการขอรับ
ทุนการศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษาและผู ้ปกครองทราบนโยบาย การ
บริหารการศึกษา และการขอรับทุนการศึกษาของผู้เรียน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ขอรับทุนการศึกษา ได้รับทุน             

คิดเป็นร้อยละ 100      
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ขอรับทุนการศึกษา ได้รบั
ทุนการศึกษา จากสถานศึกษา หน่วยงาน คิดเป็น         
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทนุการศึกษา มีคุณภาพชีวิต         
   ที่ดีขึ้น 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทนุการศึกษา มีคุณภาพชีวิต         
   ที่ดีขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษาทีไ่ด้รับทนุการศึกษา สามารถนำ       
ทุนการศึกษาไปลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถนำ       
ทุนการศึกษาไปลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 65 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  

และปวส.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา   
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/ นักศึกษาและผู้ปกครอง      

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 11-12 เดือนพฤษภาคม 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. 
งบสมาคม
ผู้ปกครองฯ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - 121,990.00 81,750.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - 3,010.00  

รวม - - - - 125,000.00 81,750.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/ นักศึกษา    
และผู้ปกครอง   

1. สร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพนัธ์ระหว่าง
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/ นักศึกษา
และผู้ปกครอง   

2. เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ 

2. ทราบนโยบายการบริหารการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต่อการเรียน
การสอนสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3. มีความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้   
ความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต่อการเรียน      
การสอนสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100    

เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด 
1. นักเรียน นักศึกษาและผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 100     
   เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
1. การประสานงานระหวา่งสถานศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน/นักศึกษาและผูป้กครองประสบ
ความสำเร็จ  สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

1. การประสานงานระหว่างสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน/นักศึกษาและผูป้กครองประสบความสำเร็จ   

   สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพ  

ที่เลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธภิาพ    
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพ    

ที่เลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธภิาพ    

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 66 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานแนะแนวติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วว่าได้

ศึกษาต่อและมีงานทำหรือไม่  
ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.3 
และ ปวส.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน
การเลือก ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและการ
เตรียม ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การหารายได้
ระหว่างเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การหารายได้ระหว่างเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในดา้นตา่ง ๆ  
เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนิน
ชีวิตได้อยา่งประสบความสำเร็จในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาที่ได้ทราบข้อมูลในด้านตา่ง ๆ         
เพื่อเรียนรู ้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนิน
ชีวิตได้อยา่งประสบความสำเร็จในอนาคต 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ( 292 คน) ปวส.2      
   (382 คน) ที่กำลังศึกษา ในปกีารศึกษา 2564 จำนวน        
   674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้สำเร็จการศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ( 292 คน) ปวส.2      
   (382 คน) ที่กำลังศึกษา ในปกีารศึกษา 2564 จำนวน        
   674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้สำเร็จการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รบัความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนว
ทางการดำรงชีวิตการหารายไดร้ะหว่างเรียน 

1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอิสระ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนวทางการ
ดำรงชีวิต การหารายได้ระหว่างเรียน 

2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
บุคลิกภาพสามารถปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมเพื่อเข้าสู่
การประกอบอาชีพและดำเนินชวีิตได้อย่างประสบ
ความสำเร็จในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา 
   บุคลิกภาพสามารถปรบัตัวไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อเข้าสู่ 
   การประกอบอาชีพและดำเนนิชีวิตได้อย่างประสบ 
   ความสำเร็จในอนาคต 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 67 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร์ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานแนะแนวให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้        

       ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อการประกอบอาชีพอิสระ 
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม  2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 1,800.00 - - -  
-  ค่าใช้สอย - 26,590.00 - 227,850.00 - 223,595.00 
-  ค่าวัสด ุ - 1,610.00 - - -  

รวม - 30,000.00 - 227,850.00 - 223,595.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

1. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้
พร้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงาน
และดำเนนิชีวติได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล        
ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพฒันาบุคลิกภาพให้พร้อมได้
อย่างเหมาะสม สามารถปรบัตัวเข้ากับการทำงานและ
ดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 (292 คน) และ ปวส.2 

(382 คน) ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565       
จำนวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับ              
การปัจฉิมนิเทศ 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 (292 คน) และ ปวส.2 
(382 คน) ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565  
จำนวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับ             
การปัจฉิมนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้        

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ           
การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อม     
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร้อม          
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพและดำเนนิชีวิตได้
อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต 

2. นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถปรบัตัวได้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้
อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 68 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยงานสวัสดิการให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน 

นักศึกษา ในการดูสุภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา             
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - กันยายน  พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - 227,900.00 - 330,978.80 
-  ค่าวัสด ุ - - - 2,000.00 -  

รวม - - - 229,900.00 - 330,978.80 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา 1. บริการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี 

สมบูรณ์  แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี สมบูรณ์  

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
3. เพื่อเป็นสวัสดิการในการดสูุภาพและความปลอดภัย

ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3. เป็นสวัสดิการในการดูสุภาพและความปลอดภัย       

ให้กับ นักเรียน นักศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จำนวน  1,722 คน          

ได้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จำนวน  1,722 คน             
ได้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี

2. นักเรียน นักศึกษา ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 90  มีสุขภาพ 
พลานามัยที่ดทีั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  มีสุขภาพ  
   พลานามัยที่ดทีั้งทางร่างกายและจิตใจ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาไดท้ราบถึงสขุภาพของตนเอง 1. นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถงึสุขภาพของตนเอง 
2. นักเรียน นักศึกษาไดต้ระหนักถึงความสำคัญและ         

ความปลอดภัยดา้นสุขภาพร่างกาย 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนกัถึงความสำคัญและ            
   ความปลอดภัยดา้นสุขภาพรา่งกาย 

3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามยัที่ดี ปลอดภัย         
ทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 

3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ปลอดภัย 
   ทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 69 โครงการตรวจติดตามควบคุมการเข้าหอพัก บ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ หอพักนักศึกษาในจังหวัดแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานสวัสดิการฯร่วมกับงานปกครอง เข้าตรวจเยี่ยมหอพัก บ้านเช่าของ

นักเรียน นักศึกษา ที่หอพักบ้านเช่า นักศึกภายภายในจังหวัดแพร่   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม
บ้านพักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อมบา้นพัก
อาศัยของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งสถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ประกอบการหอพักบ้านเชา่ 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
   และผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่า 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเรื่องความ
ปลอดภัยในการเลือกหอพัก บ้านเช่า 

3. มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัย 
   ในการเลือกหอพัก บ้านเช่า 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก มีความปลอดภัย     
ทั้งด้านสุขภาพ สุขอนามัยและสิง่แวดล้อม 

4. นักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก มีความปลอดภัย                
   ทั้งด้านสุขภาพ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านตา่ง ๆ ร้อยละ 90       
   ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม                
   จากสถานศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านตา่ง ๆ ร้อยละ 90       
   ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม                
   จากสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา

และผู้ปกครอง 
1. เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา

และผู้ปกครอง 
2. สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ

ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา        
   ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา       
   ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 70 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ แก่นักเรียน 

นักศึกษาตอนเข้าแถวหน้าเสาธง ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 1,200.00 - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 300.00 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - 1,500.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปว่ยต่าง ๆ 1. มีความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ 
2. เพื ่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกาย 
   ที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน  จำนวน  1,722 คน ได้รับ

ความรู ้เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน  จำนวน  1,722 คน ได้รับ

ความรู ้เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ

อาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ 
   อาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ 

2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง  ปราศจาก
โรคภัยต่าง ๆ 

2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง  ปราศจาก 
   โรคภัยต่าง ๆ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 71 โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน    เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีโรงอาหารทีไ่ด้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- 

2. เพื่อบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ามาใชโ้รงอาหารของวิทยาลัยฯ 

- 

3. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหาร
และรับประทานอาหาร ของนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากร ในวิทยาลัยฯ 

- 

เชิงปริมาณ 
1. โรงอาหารได้รับการพฒันาและปรับปรุง - 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงอาหารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ     

ตามอายุการใช้งาน 
- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 72 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน    เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

- 

2. เพื่อบริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ 

- 

3. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าใช้ห้องพยาบาล
ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ห้องพยาบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุง           

จำนวน 1 ห้อง 
- 

เชิงคุณภาพ 
1. ห้องพยาบาลสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ - 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีงบประมาณจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 73 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการ การจำหน่ายอาหารใน
สถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานสวัสดิการฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการ 

การจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและโรงอาหาร 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานดา้นอาหาร 
   สะอาด รสชาติอร่อย ของโรงอาหารวิทยาลัยฯ ให้ได ้
   มาตรฐานและถูกสุขอนามัยเกิดความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานดา้นอาหาร 
   สะอาด รสชาติอร่อย ของโรงอาหารวิทยาลัยฯ ให้ได ้
   มาตรฐานและถูกสุขอนามัยเกิดความปลอดภัย 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ในการดำเนินงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน 

3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้บรโิภค 
   อาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารวิทยาลัยฯ         

จำนวน 18 คน 
1. ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารวิทยาลัยฯ            
   จำนวน 18 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้บรโิภค 
   อาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้บรโิภค 
   อาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 74 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สวัสดิการการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานสวัสดิการ สร้างเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย สุขอนามัย

สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา คณะบุคลากรทางการศึกษา           
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 2,300.00 - - - - 

รวม - 2,300.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 1. มีความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างเสริมความปลอดภัยดา้น

สุขภาพอนามัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมอันจะเกิดกับชีวิต
และทรัพย์สนิของตนเองและสงัคม 

2. มีการสร้างเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย 
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สนิ  
ของตนเองและสังคม 

3. เพื่อสร้างโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน
และประเทศชาต ิ

3. โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนและ 
  ประเทศชาต ิ
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่            

จำนวน 1,722 คน 
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่             
   จำนวน 1,722 คน 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลัย 
   อาชีวศึกษาแพร่ มีความปลอดภัยในด้านสุขภาพและ 
   ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลัย 
   อาชีวศึกษาแพร่ มีความปลอดภัยในด้านสุขภาพและ 
   ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 75 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วางแผนและงบประมาณ   ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว  โดยงานวางแผนฯ ได้ดำเนินการรวบรวมโครงการจากงานและสาขาวิชา    

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกำหนด
ทิศทางและแนวทางในการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะเวลาดำเนินการ      เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565      

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 

1. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2. เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางในการบริหาร
และการจัดการภายในสถานศึกษา ประจำปงีบประมาณ      
พ.ศ. 2565 

2. มีการกำหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารและ        
   การจัดการภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ       
   พ.ศ. 2565 

3. เพื่อมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่     
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหนา้ทีผู่้เกี่ยวข้อง จำนวน 118 

คน  เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิการ  การจัดทำแผนปฏบิัติ
ราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหนา้ที่ผู้เก่ียวข้อง จำนวน 118 
คน เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิการ  การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. งานแผนงบประมาณฯ  จัดทำแผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทาง     
ในการดำเนินงาน 

2. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565       
   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นทิศทางและแนวทาง      
ในการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  มแีผนปฏบิัติราชการ ประจำป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นทิศทางและแนวทาง           
   ในการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 76 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานได้พัฒนา และซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศและสัญญาอินเตอร์เน็ต

ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 3,400.00 
-  ค่าวัสด ุ - 104,475.00 - - -  

รวม - 104,475.00 - - - 3,400.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนา และซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศและสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1. มีการพัฒนา และซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศและสัญญาณ 
   อินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณ 
   อินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับ          
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
   ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

4. มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใช้งาน 
   ระบบสารสนเทศ 

5. เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 

5. มีการการพัฒนาระบบศนูย์กำลังคนอาชีวศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีจุด/สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ 
   ใช้งานได้ ร้อยละ 100 

1. มีจุด/สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ 
   ใช้งานได้ ร้อยละ 100 

2. มีพื้นที่การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม            
   ร้อยละ 80 ของพื้นที่วิทยาลยัฯ 

2. มีพื้นที่การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม            
   ร้อยละ 80 ของพื้นที่วิทยาลยัฯ 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
   และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ   
   จำนวน 1 ระบบ 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
   และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ   
   จำนวน 1 ระบบ 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งาน 
   ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งาน 
   ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 

5. ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา จำนวน 1 ระบบ 5. ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา จำนวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต     

ได้รับการซ่อมบำรุง และพฒันา 
1. ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต       
   ได้รับการซ่อมบำรุง และพฒันา 

2. ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สามารถให้บริการครู  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต       
   สามารถให้บริการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา          
   ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส  

3. สถานศกึษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

4. บุคลากรในสถานศกึษามีความรู้ด้านการใช้งาน             
   ระบบสารสนเทศ 

5. พัฒนาระบบศูนย์กำลังคนอาชวีศกึษาของสถานศึกษา 5. มีการพัฒนาระบบศนูย์กำลังคนอาชีวศกึษาของสถานศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 77 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ความร่วมมือ        ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานความร่วมมือ จัดอบรมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอน 

แบบไตรภาคี    
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  - มิถุนายน 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 3,600.00 - - -  
-  ค่าใช้สอย - 14,000.00 - - - 20,600.00 
-  ค่าวัสด ุ - 1,000.00 - - -  

รวม - 18,600.00 - - - 20,600.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี 1. ได้รับการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง      

และสถานประกอบการ       
2. มีสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผูป้กครองและ      
   สถานประกอบการ       

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

3. มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน     
   ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวชิาชีพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

จำนวน 20 คน 
1. ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาชพี และบุคลากรทางการศึกษา 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 75 คน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. ตัวแทนผูป้กครองชั้นเรียนละ 1 คน จำนวน 75 คน 2. ตัวแทนผู้ปกครองชั้นเรียนละ 1 คน จำนวน 75 คน 
3. สถานประกอบการ  15 สถานประกอบการ          

จำนวน 15 คน 
3. สถานประกอบการ  15 สถานประกอบการ           

จำนวน 15 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการ 
   ของตลาดแรงงาน 

2. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
สถานประกอบการ       

2. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและ     
   สถานประกอบการ       

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 78 โครงการการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และโครงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดทำผลงานวิจัย 

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงการ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวม   

ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 10,000.00 - - - - 

รวม - 10,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษา จัดทำงานผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
โครงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน และ
สามารถจัดทำผลงานวิจัยที่มีคณุภาพได้ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดทำ 
   ทำงานผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงาน           
   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสามารถจัดทำ 
   ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได ้
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา     

จัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงการ   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลงานส่วนใหญ่เกิด
ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม         
และผลงานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง          
จำนวน 10 ผลงาน 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา     
จัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานได้รับการ
เผยแพร่ อย่างกว้างขวาง จำนวน 10 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาจัดทำผลงานวิจัย 

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงาน ในรปูแบบต่าง ๆ 
ผลงานส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ตอ่คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวม และผลงานได้รับการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 

1. ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาจัดทำผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงาน ในรปูแบบต่าง ๆ 
ผลงานส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ตอ่คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยรวม และผลงานได้รับ การเผยแพร ่   
อย่างกว้างขวาง 

2. ผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ  
สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่ ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติและนานาชาติ 

2. ผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ   
   สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่ ในระดับอาชวีศึกษา 
   จังหวัด ระดับภาค ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 



177 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 79 โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และหน่วยงานอื่น ๆ  

2.  ผลการดำเนินงาน 
  ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์  

เข้าประกวด เผยแพร่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ระยะเวลาดำเนินการ   สัปดาห์ที่ 17  ของภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
    สัปดาห์ที่ 17  ของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565       

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 2,400.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 7,600.00 - - - - 

รวม - 10,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อประกวด เผยแพรผ่ลงานวิจยั นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักเรียน 
นักศึกษา  โดยช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การส่งเข้า
ประกวด     การจัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ  

1. มีการเผยแพรผ่ลงานวิจัย นวตักรรม งานสร้างสรรค์  
   โครงงานและสิง่ประดษิฐ์ของครูและนักเรียน นักศึกษา        
   โดยช่องทางที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การส่งเข้าประกวด                  
   การจัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. มีการประกวด เผยแพรผ่ลงานวจิัย นวัตกรรม              

งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิง่ประดิษฐ์ของ  ครูและ
นักเรียนนักศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

1. มีการประกวด เผยแพรผ่ลงานวิจัย นวตักรรม               
   งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดษิฐ์ของ ครู 
   และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 ครั้งต่อปี 

เชิงคุณภาพ  
1. ผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ  

สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่ ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติและนานาชาติ 

1. ผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ  
สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่ ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติและนานาชาติ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 80 โครงการการอบรมจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และโครงงานเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน   เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19)    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 6,300.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 3,700.00 - - - - 

รวม - 10,000.00 - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา     
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม   
งานสร้างสรรค์และโครงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และจัดทำได้อย่างถูกต้อง  

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา      

ได้รับ การอบรมเกี่ยวกับจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
   งานสร้างสรรค์ โครงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
   ประชาชน ผลงานส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต   
   ของประชาชนโดยรวม อย่างน้อย 70 คน 

- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน บุคลากรทางการศกึษาและนักเรียน นักศึกษา 
   สามารถจัดทำผลงานวิจัย นวตักรรม งานสร้างสรรค์  
   โครงงานในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานส่วนใหญ่เกิดประโยชน์       
   ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และผลงานได้รับ     
  การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

- 

2. ผลงานของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
   นักศึกษา มีคุณภาพ  สามารถส่งเข้าประกวด เผยแพร่          
   ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติและ 
   นานาชาต ิ

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19)  

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 81 โครงการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
    สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน    
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564      

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - 3,600.00 - - - - 
-  ค่าใช้สอย - 6,400.00 - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - 5,000.00 - - - 3,518.00 

รวม - 15,000.00 - - - 3,518.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความคิดของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความคิดของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. วิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน          
   สถานประกอบการ และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ     
   และเอกชน  มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา      
   ของสถานศึกษา 

1. บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน           
   สถานประกอบการ และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ     
   และเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา     
   ของสถานศึกษา 

2. เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. วิทยาลัยฯ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  
   ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการแลหน่วยงาน  
   ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับ 
   ของสาธารณชน 

2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับ 
   ของสาธารณชน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 82 โครงการเทศกาลเค้กเพ่ือการเรียนรู้ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา บูรณาการการจัดเรียน        

การสอนในรูปแบบของการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เพื่อนำรายได้มา
เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน   

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

1. นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา            
ที่เรียนดีแต่ยากจน 

2. มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน นกัศึกษาที่เรียนดี แต่ยากจน 

3. เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 3. มีรายได้ระหว่างเรียน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,721 คน ได้ฝึกปฏิบตัิและ        

มีรายได้ระหว่างเรียน 
1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,721 คน ได้ฝึกปฏิบัติและ         
   มีรายได้ระหว่างเรียน 

2. ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึน 2. ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะ ความรู้ในวิชาชพีมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง 
1. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะ ความรู้ในวิชาชพี               
   มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิจริง 

2. นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน ได้รับทนุการศึกษา 2. นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน ได้รับทนุการศึกษา 
3. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทางดา้น

การศึกษา 
3. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทางดา้น

การศึกษา 
 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 83 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี   
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565       

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามสีุขภาพแข็งแรง      
ปราศจากโรคภัย 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย 

2. เพื่อเป็นสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร      
ในสถานศึกษา 

2. มีสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร               
   ในสถานศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา          

จำนวน 118 คน   
1 .คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 75 คน   

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา              
ร้อยละ 66 มีสุขภาพดี   

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา               
   ร้อยละ 66 มีสุขภาพดี   
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รบัการ

ตรวจสุขภาพประจำป ี
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับ          
   การตรวจสุขภาพประจำป ี

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี  
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามสีุขภาพดี   
   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 84 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย แผนบริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยไปอบรมสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ด 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 19 – 24 เดือนมีนาคม  2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 256,700.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 256,700.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านวนิัย คุณจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในบทบาทหนา้ที่การเป็นข้าราชการ 

1. บุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ด้านวินัย             
คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหนา้ที่การเปน็
ข้าราชการ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทศัน์ในการทำงานของ
บุคลากร   

2. บุคลากรได้รับประสบการณืเพื่อนำไปปรับใช้กับการ
ทำงานและพัฒนางานในหน้าทีต่่อไป   

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90  เข้าร่วม 
   กิจกรรมตามโครงการ 

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90  เข้าร่วม 
   กิจกรรมตามโครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีความ

ตระหนัก ด้านวนิัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาท
หน้าที่การเป็นขา้ราชการ 

1. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีความ
ตระหนัก ด้านวนิัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ 
มาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาท
หน้าที่การเป็นขา้ราชการ 

2. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนสามารถนำ
ความรู้มาพัฒนาจดัระบบการศึกษา ระบบการทำงาน    
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและวสิัยทัศน์ในการทำงาน   

2. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนสามารถ 
   นำความรู้มาพัฒนาจดัระบบการศึกษา ระบบการทำงาน     
   โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงาน   

3. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีขวัญและ
กำลังใจที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

3. คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงทุกคนมีขวัญ 
   และกำลังใจที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเปน็หมู่คณะ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 85 โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีศรี 

อาชีวะแพร่  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่

2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ         
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีเกียรติและประกาศ 
   เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากร            
   ในสถานศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรในสถานศกึษา ไม่น้อยกวา่         

ร้อยละ 10 ได้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นคนดี         
ศรีอาชีวะแพร่ 

1. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไมน่้อยกว่า         
ร้อยละ 10  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดี          
ศรีอาชีวะแพร่ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. คณะครูและบุคลาการในสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิด

ชูเกียรติ มีความภาคภูมิในตนเอง มีขวัญและกำลงัใจใน
การมุ่งมั่นและตัง้ใจในการปฏบิตัิหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็น
การรักษาความดีทีไ่ด้ทำไว ้

1. ครูและบุคลาการในสถานศึกษาได้รบัการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความภาคภูมิในตนเอง มีขวัญและกำลังใจ      
ในการมุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น      
เพื่อเป็นการรักษาความดีทีไ่ด้ทำไว้ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 86 โครงการวันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มุทิตาจิตผู้สูงอายุ 

อาชีวศึกษาแพร่   
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - -  9,150.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 9,150.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน 
   ไทยไดต้ระหนัก เห็นความสำคัญอันเป็นการแสดง 
   ความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ ่

1. มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เยาวชนไทยได้ตระหนัก เห็นความสำคัญอันเป็นการแสดง 

   ความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ ่
2. เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และ        

วันผู้สูงอายุ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 
2. มีการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และ       
   วันผู้สงูอายุ ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้สืบสานต่อไป 

3. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา 

3. มีการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่ง       
   อันเดียวกันภายในสถานศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา             
   จำนวน 126 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา             
   จำนวน 118 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาและ

เยาวชนไทยได้ตระหนัก เห็นความสำคัญอันเป็นการ
แสดง ความกตัญญูกตเวทีและสมัมาคารวะต่อผู้ใหญ ่

1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาและ
เยาวชนไทยได้ตระหนัก เห็นความสำคัญอันเป็นการแสดง 

   ความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

ปลูกฝังให้มีความรัก ความสามคัคีและความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกัน 

2. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั     
การปลูกฝังให้มีความรัก ความสามัคคีและความเปน็
อันหนึ่ง อันเดียวกนั 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 87 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สร้างขวัญและกำลังใจ  

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์กร 
ระยะเวลาดำเนินการ       ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีขวัญและ 
   กำลังใจ 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีกิจกรรม         
   การสร้างความสัมพันธท์ี่ดีในองค์กร 

3. เพื ่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจให้ปฏิบัตงิาน 
   อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความ
ภาคภูมิใจ 

4. บุคลากรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความ
ภาคภูมิใจ ในองค์กร 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รบัขวญัและกำลงัใจ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา              
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รบัขวัญและกำลังใจ 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ

ขวัญและกำลังใจ  มีความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน มีแรงจูงใจให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ      
   ขวัญและกำลังใจ  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแรงจูงใจ 
   ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 88 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ   

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่  22-23 เดือนกันยายน 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหนา้ที่
ของบุคลากรทางการศึกษา 

1. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหนา้ที่         
   ของบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ ื ่อให ้เก ิดประส ิทธิภาพและมีประสิทธ ิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

2. บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  

3. เพื ่อนำผลที ่ได้จากการประเมิน ไปใช้ประกอบในการ
พิจารณาเพิ่มค่าครองชีพ 

3. ผลที่ได้จากการประเมิน ไปใช้ประกอบในการพิจารณา        
   เพิ่มค่าครองชีพ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ร้อยละ 100      

ได้รับการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 
1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ร้อยละ 100       
   ได้รับการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 

เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าใจบทบาทและ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน   

1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าใจบทบาทและ 
   หน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน   

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 89 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน บุคลากร     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานบุคลากร จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้

สามารถเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจน นำไปใช้       
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม  2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 1,340.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 1,340.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำ
ความรู้  และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานในหนา้ที ่

1. บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้       
   และประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ             
   การปฏิบัติงานและการพัฒนางานในหนา้ที ่

2. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและวิส ัยทัศน์ในการทำงาน          
ของบุคลากรทางการศึกษา   

2. เพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทศัน์ในการทำงานของบุคลากร 
   ทางการศึกษา   

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตาม

โครงการ 
1. บุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรม 
   ตามโครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรทางการศึกษานำความรู้ และประสบการณ์ที่

ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานในหนา้ที ่  

1. บุคลากรทางการศึกษานำความรู้ และประสบการณ์       
ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและ        
การพัฒนางานในหนา้ที ่

2. บุคลากรทางการศึกษา มีวสิัยทศัน์ และปฏบิัติงานได้
อย่าง  มีประสทิธิภาพ 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีวิสยัทัศน์ และปฏิบัตงิาน              
   ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

3. บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
   ในการเข้าร่วมกิจกรรรมต่าง ๆ อยู่ในระดัดีขึ้นไป 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 90 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัสดุกลาง      ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานพัสดุกลางดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้เพียงพอ 

ต่อการใช้งาน   
ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

งบลงทุน - - - - - - 
- ค่าครุภัณฑ์ 2,992,000.00 - 161,150.00 356,260.00 - 3,509,410.00 
- อาคารโรงอาหาร  9,680,000.00 - - - - - 

รวม 12,672,000.00 - 161,150.00 356,260.00 - 3,509,410.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา 

1. ประสิทธิภาพทางดา้นการเรียนการสอนของนักเรียน  
   นักศึกษา 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของบุคลากร 

2. นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการ 
   ของตลาดแรงงาน 

3. เพื ่อผลิตนักเร ียน นักศึกษาให้มีค ุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการ             
   ของตลาดแรงงาน 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ           
ร้อยละ 95 

1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 95 
   และมีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม จำนวน 79 รายการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

2. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95 

2. มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายต่อการใช้งานบรรลุ 
   ตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 95 

เชิงคุณภาพ 
1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 

รวดเร็ว 
1. การดำเนินงานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว 

2. สามารถให้บริการด้านความรู้ หรือการติดต่องานฝ่าย  
ต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ไดอ้ย่างทั่วถึง 

2. สามารถให้บริการด้านความรู้ หรือการติดต่องานฝา่ย   
ต่าง ๆ และแก่นักเรียนนักศึกษา ได้อย่างทั่วถึง 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 91 โครงการห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดน่าใช้ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน  
ไม่ได้ดำเนินงาน    เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณ   

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ห้องน้ำ ห้องส้วมของวิทยาลัยฯ สะอาด น่าใช้ - 
2. เพื่อให้ห้องน้ำ ห้องส้วม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับความ

ต้องการของนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

- 

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างถูก
ส ุขอนามัยแก่น ักเร ียน น ักศ ึกษา และบ ุคลากรใน
สถานศึกษา 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ห้องน้ำ ห้องส้วมในสถานศึกษา  ร้อยละ 90            

ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้การได้ 
- 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา       

ร้อยละ 90 มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม         
อย่างถูกสุขอนามัย 

- 

เชิงคุณภาพ  
1. ห้องน้ำ ห้องส้วมในสถานศึกษาสะอาด นา่ใช้ และมี

จำนวนเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ในสถานศึกษา 

- 

2. ห้องน้ำ ห้องส้วมในสถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์      
ที่กำหนด 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ มีจำกัด 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 92 โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในวิทยาลัย 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ช่วยกัน

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา ภายในวิทยาลัย    
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบคุลากรภายในวิทยาลัย     
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมสี่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงาน 

2. เพื่อเป็นลดค่าใช้จา่ยและลดปรมิาณการใช้พลงังาน
ภายในวิทยาลัยลง 

2. ค่าใช้จ่ายและปริมาณการใชพ้ลังงานภายในของ 
   วิทยาลัยลดลง 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเคร่ืองปรับอากาศ 3. ตรวจเช็คการทำงานของเคร่ืองปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ได้รับการ

บำรุงรักษาทุกเดือน 
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ได้รับการ
บำรุงรักษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศและค่าใช้จา่ยด้านพลงังาน 
   ของวิทยาลัยฯ ลดลงอยา่งน้อย 10% ของปีที่ผ่านมา 

2. ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศและค่าใช้จา่ยด้านพลงังาน 
   ของวิทยาลัยฯ ลดลงอยา่งน้อย 10% ของปีที่ผ่านมา 

เชิงคุณภาพ 
1. ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ

วิทยาลัยฯ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญและให้ความ
ร่วมมือร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ไฟฟ้าและพลังงานภายใน
วิทยาลัยฯ 

1 .ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญและให้ความ
ร่วมมือ ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ไฟฟ้าและพลงังานภายใน
วิทยาลัยฯ 

2. จำนวนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานเพิ่มมากข้ึน 

2. จำนวนครู เจ้าหนา้ที่ นักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรม        
   การประหยัดพลังงานเพิ่มมากข้ึน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 93 โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ (5ส.) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานอาคารสถาน ไดดู้แลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

อาคารสถานที่ (5ส.)  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 40,200.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 40,200.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคาร
สถานที่ให้พร้อมใช้งาน 

1. ดูแลรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่          
   ให้พร้อมใช้งาน 

2. เพื่อควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑป์ระจำห้องให้มีสภาพ
สมบูรณ์รองรับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใชป้ระกอบ    
ในกิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน 

2. ควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้องให้มีสภาพสมบูรณ์
รองรับการนำเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ประกอบในกิจกรรม
ด้านจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้บริการทางดา้น      
การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษา 

3. ปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้บริการทางดา้นการ
เรียนรูท้ี่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษา 

4. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารให้สามารถ             
อยู่ในสภาพที่ดี คงทน แข็งแรงและได้มาตรฐาน 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารให้สามารถ 
   อยู่ในสภาพที่ดี คงทน แข็งแรงและได้มาตรฐาน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนคร้ังในการ

ซ่อมแซมในการซ่อมแซมลดลงเนื่องจากมีการ
ควบคุมดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ 

1. สถิติการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนคร้ังในการ
ซ่อมแซมในการซ่อมแซมลดลงเนื่องจากมีการควบคุมดูแล
รักษา อย่างสมำ่เสมอ 

เชิงคุณภาพ 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของสาขาวชิาตา่ง ๆ  ได้รับ

การดูแลและปรังปรุง มีความพร้อมในการใช้งาน      
เพื่อให้บริการทางด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รบั 
   การดูแลและปรังปรุง มีความพร้อมในการใช้งาน  
   เพื่อให้บริการทางด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รบับริการทางดา้นการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2. นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการทางดา้นการเรียนรู้              
   ที่หลากหลาย 

3. การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชามปีระสทิธิภาพ      
ได้คุณภาพ มาตรฐาน 

3. การจัดการเรียนการสอนของสาขาวชิามปีระสิทธิภาพ       
   ได้คุณภาพ มาตรฐาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 94 โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยงานอาคารสถานที่จัดสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา มีความร่มรื่น น่าอยู่  
      สะอาด เรียบร้อย   
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาและความเปน็เลิศ             
อยู่ตลอดเวลา 

1. สถานศึกษามีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 

2. เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราชทานงาน    
สมศ. 

2. รักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราชทานงาน สมศ.ได ้

3. เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์        
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ 
   ต่อการจัดการเรียนการสอน 

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบคุลากรภายในวิทยาลัย         
มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการทิ้งขยะลงถังขยะ 
และแยกประเภทของขยะ 

4. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย           
มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการทิ้งขยะลงถังขยะ       
และแยกประเภทของขยะ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
5. เพื่อเป็นการลดปริมาณการทิง้ขยะภายในวทิยาลัยฯ 

ลดลง 
5. ลดปริมาณการทิ้งขยะภายในวิทยาลัยฯ ลดลง 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศกึษา มีความร่มร่ืน นา่อยู่  
   สะอาด เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา  
   ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาต่าง ๆ         
   ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวทิยาลัยฯ 

1. สภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศกึษา มีความร่มร่ืน นา่อยู่  
   สะอาด เรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา  
   ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาต่าง ๆ         
   ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวทิยาลัยฯ 

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและมี
พฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกที่ และทิ้งแยกประเภทของขยะไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. จำนวนนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและมี
พฤติกรรมทิ้งขยะให้ถูกที่ และทิ้งแยกประเภทของขยะไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. มีจุดทิ้งขยะแยกประเภทของขยะภายในวิทยาลัย 
   ไม่น้อยกว่า 10 จุด 

3. มีจุดทิ้งขยะแยกประเภทของขยะภายในวิทยาลัย 
   ไม่น้อยกว่า 10 จุด 

เชิงคุณภาพ  
1. วิทยาลัยฯ มีสภาพภูมทิัศน์ที่ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด         

และเรียบร้อย 
1. วิทยาลัยฯ มีสภาพภูมิทัศนท์ีร่่มร่ืน น่าอยู่ สะอาด          
   และเรียบร้อย 

2. วิทยาลัยฯ เป็นทีย่อมรับของนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาตา่ง ๆ 
ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยฯ เปน็ที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้ามา
ศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ 

3. นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและให้ความร่วมมือ 
   ร่วมรณรงค์ทิ้งขยะลงถังขยะ และทิ้งแยกประเภทของขยะ 

3. นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและให้ความร่วมมือ 
   ร่วมรณรงค์ทิ้งขยะลงถังขยะ และทิ้งแยกประเภทของขยะ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 95 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ทะเบียน     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ ห้องงานทะเบียน และหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานทะเบียนจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2564    
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  28  เดือนกุมภาพันธ์ 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - 24,110.00 - 51,450.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - 24,110.00 - 51,450.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา           

ที่สำเร็จการศึกษา 
1. นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ
ตนเองในวันสำเร็จการศึกษา 

2. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาและเกิดความ
รักความผูกพันต่อสถานศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษามีความรักความผูกพันกบัสถานศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 

จำนวน 298 คน 
1. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชัน้ ปวช. 3 
   จำนวน 298 คน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 

จำนวน 385 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชัน้ ปวส. 2  
   จำนวน 385 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ     

จากการสำเร็จการศึกษาไปประกอบ อาชีพได้ 
1. นักเรียน นักศึกษา นำความรูแ้ละวุฒิการศึกษาที่ได้รบั         
   จากการสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพได้ 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และความสามารถเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และความสามารถ                 
    เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 96  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ประชาสัมพันธ์    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาผ่านทางสื่อฯ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานศึกษา ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได ้

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขา่วสารของสถานศึกษา ไปยัง 
   กลุ่มเป้าหมาย 

2. เพื ่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ 
ความน่าเชื่อถือ และเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

2. มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์             
   ความน่าเชื่อถือ และเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร 

3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 

3. สร้างความร่วมมืออันดีของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาและ

บุคลากรทั่วไป ร้อยละ 80 ได้รบัข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับสถานศึกษา ผา่นทางเพจเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ 

1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษาและ 
   บุคลากรทั่วไป ร้อยละ 80 ไดร้ับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง       
   กับสถานศึกษา ผา่นทางเพจเฟสบุ๊คและเวบ็ไซต์ 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับจดหมายข่าวประชาสัมพนัธ์
ของสถานศึกษา โดยผา่นทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ของสถานศึกษา โดยผา่นทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร              

ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร              
   ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน  
   นักศึกษาในสถานศึกษา บุคคลทั่วไปและหนว่ยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 

2. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของสารของสถานศึกษา 

2. คณะครู บุคลากร นักเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษาและ 
   บุคคลทั่วไป ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ                   
   การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของสารของสถานศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 97 โครงการติดตั้งที่ก้ันห้องอลูมิเนียมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานอาคารสถานที่ได้ติดตั้งกั้นห้องอลูมิเนียมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  
ระยะเวลาดำเนินการ      เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565        

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - 60,000.00 - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 105,500.00 
-  ค่าวัสด ุ - - 50,000.00 - -  

รวม - - 110,000.00 - - 105,500.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตั้งที่กั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณ ชั้น 1 อาคาร          
วิทยบริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ          
ได้ตามความเหมาะสม 

1. ติดตั้งที่กั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณ ชั้น 1 อาคารวทิยบริการ  
   เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตาม            
   ความเหมาะสม 

2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับสถานศึกษา 2. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาคารสถานที่ 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ติดตั้งที่กั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณ ชั้น 1 อาคารวิทย

บริการ จำนวน 1 ห้อง 
1. ติดตั้งที่กั้นห้องอลูมิเนียมบริเวณ ชั้น 1 อาคารวทิยบริการ     
   จำนวน 1 ห้อง 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยฯ มีห้องที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ             

ได้อย่างเพียงพอ 
1. วิทยาลัยฯ มีห้องที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ              
    ได้อย่างเพียงพอ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
2. อาคารวิทยบริการมีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม คุ้มค่าต่อการใช้    

งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2. อาคารวิทยบริการมีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม คุ้มค่าต่อการใช้งาน 
   ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 98 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานอาคารสถานที่  ไดป้รับปรุงโรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล    
ระยะเวลาดำเนินการ      เดือนพฤษภาคม 2564 - เดือน มกราคม  2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - 100,000.00 - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 255,699.00 
-  ค่าวัสด ุ - - 400,000.00 - -  

รวม - - 500,000.00 - - 255,699.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลยบ์อล    
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 

1. ปรับปรุงโรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล        
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 

2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับสถานศึกษา 2. สร้างภาพลักษณท์ี่ดีให้กับสถานศึกษาในด้านอาคาร
สถานที ่

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง (จุด) 1. โรงจอดรถและลานกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 แห่ง (จุด) 
เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยฯ มีสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ       

ได้อย่างเพียงพอ 
1. วิทยาลัยฯ มีสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ        
   ได้อย่างเพียงพอ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
2. ภูมิทัศน์ที่สวยงามและใช้พืน้ที่ตา่ง ๆ ได้อยา่งคุ้มค่า              

ต่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2. ภูมิทัศน์ที่สวยงามและใช้พืน้ที่ต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มคา่            
    ต่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสุด 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 99 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  

เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    
ระยะเวลาดำเนินการ     เดือนมกราคม 2565      

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - 100,000.00 -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 272,843.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - 200,000.00 -  

รวม - - - 300,000.00 - 272,843.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักทีม่ีอยู่แล้วให้อาศัยอยู่           
ได้อย่างปลอดภัย 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่มอียู่แล้วให้อาศัยอยู่                 
   ได้อย่างปลอดภัย 

2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ 2. สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ 
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 3. มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของบุคลากร 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู จำนวน 2 หลัง 1. ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู จำนวน 2 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยฯ มีบา้นพักข้าราชการครูที่สามารถเข้าพักอาศัย

ได้และมีความปลอกภัย 
1. วิทยาลัยฯ มบี้านพักข้าราชการครูที่สามารถเข้าพักอาศัย   

ได้และมีความปลอดภัย 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 100 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 
                    (เจ้าภาพการแข่งขันทักษะสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ) 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชา  

ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 81,953.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 81,953.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา 

1. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาความรู้และทักษะ     
ทางวชิาการ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาความรู้และทักษะทาง
วิชาการ 

3. เพื่อจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร ์ระดับภาคเหนือ 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปน็เจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      
ระดับภาคเหนือ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ   
1. เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวชิา         

คหกรรมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ จำนวน 1 ทักษะ   

เชิงคุณภาพ 
1. การจัดแข่งขันทักษะวชิาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ระดับภาคเหนือ ดำเนนิงานด้วยความเรียบร้อย        
และประสบผลสำเร็จ 

1. การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
   ระดับภาคเหนือ ดำเนนิงานดว้ยความเรียบร้อย           

และประสบผลสำเร็จ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รบัประสบการณ์จากการเข้าร่วม      

การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคเหนือ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วม        
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับชาติ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 101 โครงการครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) ประจำห้องทะเบียน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน ทะเบียน     ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานทะเบียน ได้จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer)    
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวม - - - 5,000.00 - 5,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1.  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ (Printer) ประจำห้อง
ทะเบียน 

1. มีครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ (Printer) ประจำห้องทะเบียน 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. เครื่องพิมพ์ (Printer) Cannon รุ่น G2010 1. เครื่องพิมพ์ (Printer) Cannon รุ่น G2010 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องงานทะเบยีนมีเครื่องพิมพ์ไว้ให้บริการงานดา้นตา่ง ๆ 1. ห้องงานทะเบียนมีเครื่องพิมพ์ไว้ให้บริการงานด้านต่าง ๆ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 102 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน แผนกโรงแรม    ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางแผนกโรงแรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 34,200.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - 34,200.00 -  

รวม - - - 34,200.00 - 34,200.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ  
   จำนวน 1 ชุด 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ         

จำนวน 1 ชุด 
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมริมน้ำ  
   จำนวน 1 ชุด 

เชิงคุณภาพ 
1. การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
   เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
   เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน อาคารสถานที่    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานอาคารสถานที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  

ที่ชำรุดให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 17,450.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 17,450.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาและจัดซ่อมวงจรปิดของสถานศึกษา 1. มีการจัดาและซ่อมวงจรปิดของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา 2. นักเรียน นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา  

    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. เพื่อจัดหาและจัดซ่อมวงจรปิดของสถานศึกษา 4 จุด 1. มีการจัดหาและซ่อมแซมวงจรปิด จำนวน 4 จุด 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของสถานศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา  

    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 104 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
   ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ  

ประจำปีการศึกษา 2564   
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 36,590.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 36,590.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา 

1. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไดพ้ัฒนาความรู้และทักษะ 
   ทางวชิาการ 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้พฒันาความรู้และทักษะทาง
วิชาการ 

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตวัแทนของ
สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการในระดับชาติ 

3. นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วม 
   แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับชาติ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. มีครุภัณฑ์ที่พร้อมต่อการใช้งาน 1. มีครุภัณฑ์ที่พร้อมต่อการใช้งาน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ครุภณัฑ์ที่ทันสมัย  และพร้อม 
   ต่อการใช้งาน 

1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ครุภณัฑ์ที่ทันสมัย  และพร้อม 
   ต่อการใช้งาน 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 105 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นท์เตอร์ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน วางแผนและงบประมาณ   ฝ่าย แผนและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานวางแผนฯ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นท์เตอร์ ห้องรองผู้อำนวยการฯ  
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 5,090.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 5,090.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในห้อง 
   รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

1. มีเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในห้องรองผู้อำนวยการ 
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. เครื่องปริ้นเตอร์ Canon G3010 จำนวน 1 เคร่ือง 1. เครื่องปริ้นเตอร์ Canon G3010 จำนวน 1 เคร่ือง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับการทำงานดา้นเอกสาร         

เพื่อใช้งานห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

1. มีเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับการทำงานดา้นเอกสาร          
เพื่อใช้งานห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 
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6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 106 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Beer Games 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน สาขาวิชาการจัดการโลจิตติกส์ฯ    ฝ่าย   วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Beer Games   
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 7,672.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 7,672.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ  
   Beer Games สำหรับครูผู้สอน 

1. ครูผู้สอนเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ  
   Beer Games 

2. เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยใช้ 
   รูปแบบ Beer Games สำหรับผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยใช้ 
   รูปแบบ Beer Games 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้สอนจำนวน 9 คน ในสาขาวิชาการตลาดและสาขาการ

จัดการโลจิสกิตส์และซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้สอนจำนวน 9 คน ในสาขาวิชาการตลาดและสาขาการ

จัดการโลจิสกิตส์และซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้เรียนจำนวน 6 คน ในสาขาวิชาโลจิสติกส์และ                 
   ซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการ 

2. ผู้เรียนจำนวน 6 คน ในสาขาวิชาโลจิสติกส์และ                 
   ซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้สอนเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 
   Beer Games 

1. ผู้สอนเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 
   Beer Games 

2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน โดยใช้รปูแบบ Beer Games เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค และระดับชาติ
ต่อไป 

2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และ 
   ซัพพลายเชน โดยใช้รูปแบบ Beer Games และเข้าร่วม 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคเหนือ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 107 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จอโทรทัศน์ และเครื่องขยายเสียงช่วยสอน 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน งานหลักสูตรการสอน  ฝ่าย วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานได้จัดซื้อครุภัณฑ์จอโทรทัศน์ และเครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 39,940.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 39,940.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. จัดซื้อจอโทรทัศน์ ขาแขวนและขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 1. จัดซื้อจอโทรทัศน์ ขาแขวนและขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 
2. จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงช่วยสอนและไมด์พร้อมสาย         
   จำนวน 1 ชุด 

2. จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงช่วยสอนและไมด์พร้อมสาย         
   จำนวน 1 ชุด 

3. พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียน     
   เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียน     
   เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครุภัณฑ์จอโทรทัศน์ และขาแขวนและขาตั้ง          

จำนวน 1 ชุด 
1. ครุภัณฑ์จอโทรทัศน์ และขาแขวนและขาตั้ง           
จำนวน 1 ชุด 

2. ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอนและไมด์พร้อมสาย  
   จำนวน 1 ชุด 

2. ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอนและไมด์พร้อมสาย  
   จำนวน 1 ชุด 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนต่างประเทศทีส่อนวชิาภาษาตา่งประเทศ

สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียน
การสอน 

1. มีสื่อทีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 108 โครงการปรับปรุงเครือข่ายในสถานศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย  วิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยทางงานปรับปรุงเครือข่ายในสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ   
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 87,370.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 87,370.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. จัดซื้อ Router Wireless สำหรับห้องเรียนของทุก
สาขาวชิา 

1. จัดซื้อ Router Wireless สำหรับห้องเรียนของทุก
สาขาวชิา 

2. จัดซื้อ Router Wireless Wifi จำนวน 17 จุด 2. จัดซื้อ Router Wireless Wifi จำนวน 17 จุด 
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน 
   เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน 
   เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อ Router Wireless สำหรับห้องเรียนของทุก

สาขาวชิา 
1. จัดซื้อ Router Wireless สำหรับห้องเรียน จำนวน 20 เครื่อง 

2. จัดซื้อ Router Wireless Wifi จำนวน 17 จุด 2. จัดซื้อ Router Wireless Wifi จำนวน 17 จุด 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย  1. ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย  
2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับแผนฯ) 

 

โครงการที่ 109 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการบริหารเงินในสถานศึกษา 
                     การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  วางแผนและงบประมาณ    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหาร งบประมาณ 

ในสถานศึกษา ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - -  
-  ค่าใช้สอย - - - - - 300,000.00 
-  ค่าวัสด ุ - - - - -  

รวม - - - - - 300,000.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหาร 
   งบประมาณของสถานศึกษา 

1. วิทยาลัยฯ มีโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงบประมาณ 
   ของสถานศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการบริหารงบประมาณ 
   ในสถานศึกษา ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย 

2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการบริหารงบประมาณ 
   ในสถานศึกษา ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และทนัสมัน ในการ
บริหารการงบประมาณในสถานศึกษาด้านการจัดซื้อ 

   จัดจ้างและการเบิกจ่าย 

3. ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และทันสมัยในการบริหาร  
   งบประมาณในสถานศึกษาในเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างและ 
   การเบิกจ่าเพิ่มสูงขึ้น 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โปรแกรมสำเร็จรูปในการบรหิารงบประมาณใน

สถานศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โปรแกรม 
1. โปรแกรมสำเร็จรูปในการบรหิารงบประมาณใน
สถานศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โปรแกรม 

2. บุคลากรที่เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาเข้าอบรมเชงิปฏิบตักิาร จำนวน 7 คน 

2. บุคลากรที่เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาเข้าอบรมเชงิปฏิบตักิาร จำนวน 7 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

บริหารงบประมาณในสถานศึกษา ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

1. บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
บริหาร งบประมาณในสถานศึกษา ในเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

2. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษามปีระสทิธิภาพ     
มีความคุ้มค่า ทันสมัย เปน็ปัจจบุันและสามารถ   
ตรวจสอบได ้

2. การบริหารงบประมาณในสถานศึกษามปีระสทิธิภาพ     
มีความคุ้มค่า ทันสมัย เปน็ปัจจบุันและสามารถ      
ตรวจสอบได ้

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร่ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการที่ 1 โครงการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต    ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ผ่านระบบออนไลน์    
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน   พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 4,000.00 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 4,000.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ระดับหลักสูตรให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

1. มีการควบคุมคุณภาพและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ระดับหลักสูตรให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2. เพื่อให้หลักสูตรมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
   การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

2. มีหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับ 
   การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. หลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบง่ชี้ทุกข้อของเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรมีคุณภาพตามตัวบง่ชี้ทุกข้อของเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. หลักสูตรมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
2. หลักสูตรมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

1. หลักสูตรคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตรมีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ        
   การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

2. หลักสูตรมีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ        
   การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการที่ 2     โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  
    ประจำปีการศึกษา 2565 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต    ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยปฐมนิเทศและไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ณ สถานบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565    

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 5,360.00 - 5,360.00 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 5,360.00 - 5,360.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อชี้แจงระเบียบวินัยและวธิีการปฏิบัติตนในการเรียน 
   การสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

1. นักศึกษาทราบระเบียบวนิัยและวิธีการปฏบิัติตนในการ
เรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ 

2 เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏบิัติตนให้เหมาะสมกับวชิาชีพ 
   ที่เลือกศึกษาต่ออย่างมีประสทิธิภาพ 

2 นักศึกษาทราบและเข้าใจแนวทางการปฏบิัติตนให้
เหมาะสมกับวิชาชีพที่เลือกศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีปีที่ 1  
   จำนวน 20 คน 

1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีปีที่ 1  
   จำนวน 20 คน 

2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจา้หน้าท่ี จำนวน 5 คน 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจา้หน้าท่ี จำนวน 5 คน 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม 
   ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

1. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม 
   ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

2. นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย และแนวทางในการเข้า 
   ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี

2. นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย และแนวทางในการเข้า 
   ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการที่ 3  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต    ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ที่สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565    

  

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - -  -  
-  ค่าใช้สอย - - - 13,920.00 - 3,450.00 
-  ค่าวัสด ุ - - -  -  

รวม - - - 13,920.00 - 3,450.00 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
   เก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
   และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อให้นักศึกษาที่จำสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล 
   ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม 
   และสามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนินชีวิต 
   ได้อยา่งประสบความสำเร็จ 

2. นักศึกษาที่จำสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล 
   ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม 
   และสามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนินชีวิต 
   ได้อย่างประสบความสำเร็จ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาปริญญาตรีชัน้ปทีี่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา 
   ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน 

1. นักศึกษาปริญญาตรีชัน้ปทีี่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา 
   ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
   เก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
   และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. เพื่อให้นักศึกษาที่จำสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล 
   ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม 
   และสามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนินชีวิต 
   ได้อย่างประสบความสำเร็จ 

2. นักศึกษาที่จำสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล 
   ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม 
   และสามารถปรับตัวเข้ากบัการทำงานและดำเนินชีวิต 
   ได้อย่างประสบความสำเร็จ 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการที่ 4       โครงการเพ่ิมคุณภาพการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต    ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินงาน    เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (Covid-19)        

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 - 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - -  - - 
-  ค่าใช้สอย - - - 57,240.00 - - 
-  ค่าวัสด ุ - - -  - - 

รวม - - - 57,240.00 - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร - 
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัด 
  ของการประเมินคุณภาพของการศึกษา ระดับปริญญาตร ี

- 

3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ 
   จากแหล่งเรียนรู้จริง 

- 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษามีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกข้อของเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพระดบัปริญญาตรี 
- 

2. นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนในระดับ 2 ข้ึนไป - 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีความรู้ 
   ความสามารถในวิชาชีพตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

- 

2. นักศึกษานำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายไดส้ามารถ 
   ดำรงชีพในสังคมอย่างภาคภมูิใจ 

- 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

โครงการที่ 5  โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ชั้นปีที่ 2 

1.  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 
งาน  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต    ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2.  ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงานเสร็จแล้ว โดยการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565         

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบประมาณ    
ที่จ่ายจริง งบประมาณ 

เรียนฟรี 15 ปี 
(พัฒนาผู้เรียน) 

อุดหนุน พฐ. บกศ. อื่น ๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - 
-  ค่าใช้สอย - - - - - - 
-  ค่าวัสด ุ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

5.  ผลผลิตของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
   การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัด 
   การศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. มีกรอบแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
   การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัด 
   การศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวฒุิ 
   ของผู้สำเร็จการศึกษา 

2. มีการรับรองมาตรฐานคุณวฒุิของผู้สำเร็จการศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษามีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกข้อของเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี 
1. นักศึกษามีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกข้อของเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
2. นักศึกษามีการรับรองมาตรฐานคุณวฒุิของผู้สำเร็จ

การศึกษา 
2. นักศึกษามีการรับรองมาตรฐานคุณวฒุิของผู้สำเร็จ

การศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษามีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

1. นักศึกษามีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2. นักศึกษาได้รับการรับรองจากหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 2. นักศึกษาได้รับการรับรองจากหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 

6.  ปัญหา / อุปสรรค 
 6.1 ด้านบุคลากร 

-ไม่มี- 
6.2 ด้านงบประมาณ 

-ไม่มี- 
6.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 

-ไม่มี- 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)  

-ไม่มี- 

7.  ข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนา 
-ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ  2565 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
โครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด     128 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ จำนวน ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการตาม พ.ร.บ. 14 14 - 
โครงการตามภาระงานประจำ 96 68 28 

โครงการตามภาระงานประจำ (ปรับแผนฯ) 13 13 - 
โครงการตามภาระงานประจำ งานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 

5 4 1 

รวม 128 99 29 

 

- ดำเนินการแล้ว   99 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  77.34 

- ไม่ได้ดำเนินการ   29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.66 

** หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 19 และงบประมาณทางสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงานบางโครงการจึงไม่สามารถจัดทำโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 


