


คำนำ 

  การบริหารจัดการการศึกษา  โดยรัฐบาลมอบหมายให้กับสถานศึกษาจัดการศึกษาจัด

งบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพื่อตอบสนองสร้างความเช่ือมั่น

ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและสถานประกอบการในการก้าวสู่ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายอาชีพ  ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับกึ่ง

ฝีมือ ระดับฝีมือ ท้ังนี้ รายงานฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ซึ่งได้รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื่อ

จะได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลท่ีได้รับจากการดำเนินการ ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม และการ

ใช้งบประมาณท่ีมีบางส่วนยังบกพร่อง ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปีต่อๆ 

ไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น    

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการส่งเสริม

สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

           วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

 ในการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้
ค านึงถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 
รวมทั้งทิศทางเป้าหมายของวิทยาลัย ฯ ในการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่ภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ฯ 
จ าเป็นต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีต่อไป ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ เป็นส าคัญ 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 1.2.1 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2563 
 1.2.2 เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทงบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 1.2.3 เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนในปีต่อไป 

1.3 วิธีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 การด าเนินงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักของการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานผ่านการ
บริหาร ผ่านคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายที่รับผิดชอบทั้ง 4 ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือหรือฝ่ายที่เก่ียวข้อง
หลังจากท่ีมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติงานที่ใช้จ่ายเงิน ฝ่าย/งานที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการตามที่ฝ่ายแผนงานก าหนด 
เพ่ือสามารถตรวจสอบและทราบถึงสถานการใช้จ่ายในปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
 1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็น
แนวทางในการก าหนดค่าใช้จ่าย ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 2. ฝ่ายอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมกิจกรรมโครงการ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมโครงการน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมข้อมูล  จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องน าข้อมูลทุกประเภท ปรับปรุง วิเคราะห์ เพื่อจัดท าเป็นรายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
และน าแผนเพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจากวิทยาลัยฯ และน าแผนไปปฏิบัติ 
 4. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 5. รวบรวมผลการใช้จ่าย และจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลมาใช้ในการ
จัดท ารายงานให้สถานศึกษา 
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บทที่ 2 
สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

2.1 ประวัติวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขท่ี 1456 ถนน กาญจนวนิชย์ ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกาศตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขึ้นเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2522 โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร จ านวน 20 ไร่ มูลค่าที่ดินในขณะนั้น
ประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานประเทืองปัญญากับอนุชนรุ่นหลัง แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อุทิศ
บุญกุศลให้กับบุพการี  คณะทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรโดยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ
ว่า ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ตามชื่อของท่านหลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2523  

วันที่ 7 มิถุนำยน 2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกวิชาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกรโดยเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และขยายการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน  

ผู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน 
ธันวาคม 2523 – ตุลาคม 2526 
  * นายอนั   ปางพฒุิพงศ ์  อาจารย์ใหญ่ 
พฤศจิกายน 2526 – ตุลาคม 2531 
  * นายสุเมธ   อรุณกมล  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2531 – ตุลาคม 2539 
  * นายมนตร ี   อุยยะพัฒน ์  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2539 – พฤศจิกายน 2540 
  * นายบุญเรือง   เมืองสง   ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2540 – ตุลาคม 2545 
  * นายบรรเลง   ค าพรรณ ์  ผู้อ านวยการ 
มกราคม 2546 – มกราคม 2548 
  * นายมนตร ี   อุยยะพัฒน ์  ผู้อ านวยการ 
เมษายน 2548 – เมษายน 2552 

 * นางวรรณา   โกสิยาภรณ์   ผู้อ านวยการ 
พฤษภาคม  2552 – กันยายน 2555               

 * นายสุนนัท ์   เพชรมณี   ผู้อ านวยการ 
มกราคม 2556 – มิถุนายน 2560 
  * นายสุรพล     เอ่ียมส าอางค์  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2560 – 2563 
  * นายสุคนธ ์   แก้วแท้   ผู้อ านวยการ 
ตุลาคม 2563 – ปีปัจจบุัน 
  * นายณัฐกิตติ ์   ศรีสงศักดิ์ธนา  ผู้อ านวยการ 
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2.2 ปรัชญำของวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร   
 ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าวิชาการ บริการสังคม  คือปรัชญาการท างานของสถานศึกษาที่ใช้หลัก
ในการด าเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
      
 

 

 

  
      

  
  
  

 

 

 

มุ่งม่ันให้นักเรยีน นักศึกษา ได้มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ 

ทักษะเด่น 

มุ่งม่ันให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพสามารถอยู่ร่วมในสังคม

อย่างมีความสุข 

มุ่งม่ันให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

มุ่งม่ันให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพรู้จักบ าเพ็ญให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

เน้นคุณธรรม 

น ำวิชำกำร 

บริกำรสังคม 
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ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ด้านวิชาชีพ และขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.3 วิสัยทัศน์ 

 มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มึคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.4 พันธกิจ 

 
 

    

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจที่ 1 
จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

พันธกิจที่ 2 

บริการจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

 

พันธกิจที่ 3 

 

พันธกิจที่ 4 

 

พันธกิจที่ 5 

 

พันธกิจที่ 6 
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2.5 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

อัตลักษณ ์

 

“ จิตบริกำร ช ำนำญวิชำชีพ ” 

 

เอกลักษณ ์

 

“ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม” 
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2.6 เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เป้ำประสงค/์เป้ำหมำย (Goal) 

1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ 

5. พัฒนำงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และสร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม อย่ำงต่อเนื่อง 

6. มีระบบประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และขับเคลื่อน
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 

จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูง 

2. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ของนักเรียน นักศึกษำในทุกหลักสูตร 

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 

4. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

5. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ 
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ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

1. เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

2. เป็นศูนย์ฝึกอำชีพให้กับประชำชน และจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง 

1. ปีกำรศึกษำ 2534 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำขนำดใหญ่ 

2. ปีกำรศึกษำ 2535 สถำนศึกษำดีเด่น กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

3. ปีกำรศึกษำ 2549 รำงวัลชมเชย สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประเภทอำชีวศึกษำขนำดใหญ่ 

4. ปีกำรศึกษำ 2550 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ , 
รำงวัลหมู่ลูกเสือสำมัญหญิงดีเด่น งำนชุมชนลูกเสือ-เนตรนำรี อำชีวศึกษำ ครั้งที่ 14 , รำงวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ปีกำรศึกษำ 2554 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ ขนำดใหญ่ 

6. ปีกำรศึกษำ 2555 รำงวัลหน่วยมำตรฐำนเหรียญทองระดับชำติ ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดกลำง
ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

7. ปีกำรศึกษำ 2555 นำงสมรัตน์ พรหมรัตน์ นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
วิชำชีพขนำดใหญ่ 
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ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง 

8. ปีกำรศึกษำ 2555 นำยธีระพันธุ์ กงผัน ได้รับคัดเลือก “เยำวชนคนดี ศรีนครหำดใหญ่” 

9. ปีกำรศึกษำ 2556 นำงสำวสุนีย์ แซ่ชี นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประเภทกำรศึกษำวิชำชีพ 

10. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยชัยณรงค์ คงชูช่วย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันมวยไทย
สมัครเล่น ระดับภำค ภำคใต้ 

11. ปีกำรศึกษำ 2557 นำยพีระพัฒน์ สว่ำงจันทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) กำร
แข่งขันกีฬำเปตองชำยเดี๋ยว ระดับภำค ภำคใต้ 

12. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวมณีรัตน์  รัตนมณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
ดนตรีไทย ประเภทจะเข้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

13. ปีกำรศึกษำ 2558 นำงสำวเกศินี บุญทวี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวดดนตรี
ไทย ประเภทขิมสำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

14. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยระพินทรนำท  สิโคตร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวดร้อง
เพลงไทยสำกล (สตริง) ชำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

15. ปีกำรศึกษำ 2558 นำยกิตติพล เตศิริ , นำยสรวิชญ์ ขวัญอ่อน , นำยสุไนร์ดี  หีมหม๊ะ , นำยสุไนร์ดี  
หีมหม๊ะ , นำยศักดิ์ชัย  พัศดร , นำยมงคล คงสกุล  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
โฟล์คซองคนพันธ์ R ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558        

17. ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ ครั้งที่ 26 เรื่องกำรพัฒนำกระดำษจำก
เส้นใยใบสัปรดผสมผงถ่ำนกัมมันต์เพื่อดูดซับแก๊สเอทิลีนและแผ่นกันกระแทกเพื่อชะลอกำรสุกของ
มะม่วงน้ ำดอกไม้ ระดับ ปวช. 

17. ปีกำรศึกษำ 2560 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ
รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย ระดับชำติ “ประชำรัฐ
ร่วมพัฒนำ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ ระดับชำติ พุทธศักรำช 2560 
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ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง 

18. ปีกำรศึกษำ 2560 รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ ภำคใต้            
ณ ลำนตึกสตำงค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใญ่ 

19.  ปีกำรศึกษำ 2560 รับรำงวัลชนะเลิศ “กำรแข่งขันทักษะยำนยนต์ ครั้งที่ 3 โครงกำรสมำคมโล  
จิสติกส์และขนส่ง ภำคใต้ ยกย่องเชิดชูอำชีวะ” ณ โรงเรียนศรีนคร อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

20. ปีกำรศึกษำ 2560 รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์เดินตำมเส้น ประเภทนักเรียน นักศึกษำ   
“ IED Line Following Contest1” ในวำนสัปดำห์วิชำกำร IndED Fair 2017 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย (สงขลำ) 

21. ปีกำรศึกษำ 2560 รับรำงวัลชนะเลิศอับดับ 1 งำนวันนักประดิษฐ์ เครื่องวัดกำรหำยใจคู่
กล้ำมเนื้อมัดเล็ก ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม ไบเทค บำงนำ 

22. ปีกำรศึกษำ 2561 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันอับ 1 ประเภทวงดนตรี 
โฟล์คซอง วงลูกหลวงประธำน ระดับจังหวัด ภำคใต้ จังหวัดสงขลำ 

23. ปีกำรศึกษำ 2561 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ประเภทกีฬำ 
เขย่งกระโดด และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกลชำย นำยเอกดนุ  ชัยชนะ นักศึกษำ 
ระดับ ปวช.2 แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง และรำงวัลเหรียญเงิน ประเภทกีฬำกระโดดไกล และประเภท
กีฬำวิ่งข้ำมรั้ว 400 เมตร ชำย ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง นำยสรำวุฒิ ฆังคะมะโน นักศึกษำระดับ 
ปวช.2 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 

24. ปีกำรศึกษำ 2561 กองลูกเสือวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ระดับภำคใต้ จังหวัดตรัง ในกำรแข่งขันปืนใหญ่โรมัน 

25. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์  ระดับภำคใต้ นำยเอกดนุ  ชัยชนะ  ได้รับ2 เหรียญทอง 
กระโดดชำยและเขย่งก้ำวกระโดชำย 

 

กระ 
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ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง 

26. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคใต้ นำยสรำวุธ  ฆังฆะมะโณ  
ได้รับ 2 เหรีญทองทองแดง ว่ิง 400 เมตรชำย และว่ิงข้ำมรั้ว 110 เมตรชำย ในกำร
แข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์” วันที่ 
23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง 

27. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ได้รับ 2 เหรียญทอง กระโดดไกล
ชำย กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 2-8 กันยำยน 
2562 ณ จังหวัดลพบุรี 
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2.8 กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ (Strategy) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนด้านวิชาชีพท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใหผู้้เรยีนมี
ทักษะ และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน ด้านการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ ์

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบจัดการความเสีย่งด้วยช่องทางที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เทคโนโยลสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย ดูและ ติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมสีว่นร่วม และบรูณาการทั้งระบบด้วยหลักการประกัน
คุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 
ประชาสมัพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสายอาชีพ
ให้กับผู้ปกครอง และชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเสนอให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 8 

สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ในการจัด
การศึกษาสายอาชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สรา้งแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย ยดืหยุ่น 

กลยุทธ์ที่ 9 
ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วชิาชีพ และสร้าง
แรงจูงใจ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

 

กลยุทธ์ที่ 10 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่ชุมชน และสังคม 
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 1. จัดการเรียนการสอนในระบบสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม และ
ศิลปหัตถกรรม (เป็นการสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานเป็นส าคัญ) วิชาที่ท าการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
  1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
  1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนที่จบ ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี 
  1.3 ประกาศนียบัตร (ปวช.) สะสมหน่วยกิต ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ รับนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
  1.4 หลักสูตรอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอาชีพ วิชาเลือกเสรีให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 1. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรหลากหลายนอกระบบ  มีเวลา
เรียนตั้งแต่ 3-225 ชั่วโมง รับนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษา
ตอนต้นหรือ  อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงานรวมถึง
การสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น หรือตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย เช่น  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชนโครงการพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น 
 3. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

บทบำทหน้ำที่ของวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 

หน้ำที่หลัก 

หน้ำที่รอง 
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2.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

  

 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ 

 
 

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 
              ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ 
              การฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
 

 
 

 1. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษา 
    แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.    

2546  มาตรา 17) 
 2. มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึง 
     คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุก 
        ระดับ 
      2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
          2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
            2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
          2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนด    
       หลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 

วิสัยทัศน ์

ภำรกิจ 

พันธกิจ 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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           2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
            2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ  และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
            2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ 
        ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
           2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
        มอบหมาย 

 

 

 

 

 มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center  
 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
 1.7 ลดการออกกลางคัน 
 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 
 
มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำงมี
คุณภำพ” 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน  

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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      วชิาชีพ 
 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และการประดิษฐ์ 
     คิดค้น) 
  - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
  - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
 2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
 2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
 ด้ำนคุณภำพคร ู
 2.15 ก าหนดฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
 2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 
 
 
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มี
เอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
 3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
  - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
  - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
  - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
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26 

27 

 

มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและ
ต่ำงประเทศ” 

 4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2.7 ผังบริเวณวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. อำคำรเรียน 1 (อำคำรตึกอ ำนวยกำร) 
    พื้นที่ใช้สอย 

  ชั้นที ่1    ห้องผู้อ านวยการสถานศึกษา , ห้องพยาบาล , ห้องธุรการ ประกอบด้วย 
 -  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร (งานการบัญชี , งานการเงิน , งานบุคลากร , งานทะเบียน , งานสาร
บรรณ , งานเอกสารการพิมพ์ , งานพัสดุ) 
 -  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , งานครูที่ปรึกษา , งาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  , งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา , งานปกครอง , งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 
 -  ฝ่ำยวิชำกำร (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , งานวัดผลและประเมินผล , งานวิทย
บริการและห้องสมุด , งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , งานสื่อการเรียนการสอน)  

  ชั้นที่ 2   ห้องประชุมราชาวดี , ห้องประชุมประดู่อังสนา ประกอบด้วย 
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 -  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ (งานวางแผนและงบประมาณ , งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ , 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ , งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา , งานความร่วมมือ 
,    งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ) 
 - งานการเงิน  , งานบัญชี 

  ชั้นที่ 3   ห้องโสตฯ , ห้องเรียนทฤษฎี , แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2. อำคำรเรียน 2 (อำคำรเรียน 4 ชั้น) 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 โรงอาหาร , ห้องเรียนอาหารและโภชนาการ , ห้องจ่ามงกุฎ  
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
 -  ชั้นที่ 3 ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องดนตรี , ห้องเรียนศิลปะ 
 -  ชั้นที่ 4 ห้องเรียนทฤษฎี 
3. โรงงำน 1 เทคนิคพื้นฐำน 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียน และปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐาน 
4. โรงงำน 2 พัสดุกลำง 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
 -  ส านักงานพัสดุ 

 5. โรงงำน 3 ช่ำงยนต์เล็ก 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ 
6. โรงงำน 4 ช่ำงยนต์ 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์ 
7. โรงงำน 5 ช่ำงเชื่อม 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างเชื่อม 
8. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 9. พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัยฯ 
 10. เสำธงและรูปปั้นหลวงประธำนฯ 
 11. ป้อมยำม 
 12. บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 
 13. อำคำรอเนกประสงค์ 
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  พื้นที่ใช้สอย 
  - ชั้น 1  ร้านค้าสหการ และห้อง Canteen (ร้านกาแฟ) 
  - ชั้น 2  แผนกวิชาการขายและการตลาด 
  - ชั้น 3  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  - ชั้น 4  ห้องประชุม 
 14. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 

 พื้นที่ใช้สอย 
  -  ชั้นล่ำง ที่นั่งพักผ่อน ห้องพลานามัย ที่จัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และศูนย์บ่ม 
             เพาะวิสาหกิจ 
  -  ชั้นที่ 1 ห้องสมุด  
  -  ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเทคโนโลยี และห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
  -  ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา , ห้องปฏิบัติการทางอินเตอร์เน็ต ,  

15. ถังส่งน้ ำ 
16. โรงรถ 
17. บ้ำนพักครู 
18. บ้ำนพักครูชั่วครำว 
19. บ้ำนพักนักกำรภำรโรง 

 20. สนำมบำสเกตบอลและห้องน้ ำ – ห้องส้วม 
 21. บ้ำนพักครูเรือนแถว 

22. อำคำรเรียน 3 
       พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นล่ำง  ห้องเอกสารการพิมพ์ , ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องพลานามัย , สนามตระกร้อ 
 -  ชั้นที่ 1  ห้องเรียนเย็บเสื้อผ้าสตรี , ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องส านักงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคต               แห่งประเทศไทย 
 -  ชั้นที่ 2  ห้องเรียนทฤษฎี  
 -  ชั้นที่ 3  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการบัญชี 
 -  ชั้นที่ 4  หอ้งเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
23. บ้ำนพักครู 4 ชั้น (แฟลต) 
24. อำคำรเรียน 4 (โรงงำน 4 ชั้น)        
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 -  ชั้นที่ 3 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  ชั้นที่ 4 หอประชุม 
25. โรงงำนเดินสำยไฟ และสนำมวอลเลย์บอล 
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        พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (วิชางานติดตั้งไฟฟ้า) 
 -  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 
26.  พระวิษณุกรรมประจ ำวิทยำลัย ฯ 
27. อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์ 
 พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นล่ำง ลานปฏิบัติการอเนกประสงค์ 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนกิจชาย ห้องปฏิบัติการศาสนากิจ 
   หญิง  ห้องพักครูผู้สอน ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง  
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนและปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศาสนากิจชาย ห้องปฏิบัติศาสนากิจหญิง  
   ห้องพักครูผู้สอน 
 -  ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการกีฬา 
 
2.8 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
 ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอนระดับ และประเภทวิชาดังนี้ 
     1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 ประเภทวิชา   คือ ช่างอุตสาหกรรม  คหกรรม      
     พณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยสาขาดังนี้ 

1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

1.1.1.1 สาขางานยานยนต์ 
1.1.1.2 สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
1.1.2.3 สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (ระบบทวิภาคี) 

1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
1.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล 

  1.1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1.1.3.1 สาขางานโครงสร้าง 

1.1.4 สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
1.1.4.1 สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 

1.1.5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1.1.5.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

1.1.6 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1.6.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1.7 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.1.6.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.1.8 สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 1.1.7.1 สาขางานก่อสร้าง 
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1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
 1.2.1.1 สาขางานการบัญชี 
1.2.2 สาขาวิชาการตลาด 

1.2.2.1  สาขางานการตลาด 
1.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  1.2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

  1.3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
  1.3.1.1 สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
 1.3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  1.3.2.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  1.4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

  1.4.1.1 สาขางานการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่าง  อุตสาหกรรม  บริหารธุรกิจ 

2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 

2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 

2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล 
2.1.2.2 สาขางานเครื่องมือกล  (ระบบทวิภาคี) 

2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
2.1.3.1 สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม (ปวช.,ม.6) 

  2.1.3.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
 2.1.4 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
  2.1.4.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงการสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 

  2.1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
  2.1.6 สาขาวิชาก่อสร้าง 
   2.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง (ปวช.,ม.6) 
 2.2 ประเภทบริหารธุรกิจ 
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   2.2.1.1 สาขางานการบัญชี (ปวช.,ม.6) 
  2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
   2.2.2.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช.,ม.6) 
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  2.2.3 สาขาวิชาการการตลาด 
    2.2.3.1 สาขางานการตลาด (ปวช.,ม.6) 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   รับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ขึ้นไป  โดยใช้เวลา    
 เรียนในแต่ละรายวิชาสั้น ๆ ไม่เกิน 225 ชั่วโมง เปิดสอน  4  สาขาวิชาดังนี้ 

  3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  3.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (กลุ่มเสริมสวย) 
  3.3 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  3.4 สาขาวิชาหัตถกรรม 
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2.9 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.10 ข้อมูลบุคลำกรอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 

นายสุคนธ์  แกว้แท ้

ผูอ้  านวยการวทิยาลยั คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นายนิธิศ  สมทรัพย์ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย 

บริหารทรัพยากร 

นายทศวิน  บุญเถื่อนทับ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 

นายธนพล  ขุนเชื้อ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
กิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายจ านนท์  คงพรหม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นางรพีพันธ์  วารีกุล 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

นางเฉลิมพร  ชูศรี 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเดช 
หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวส าลี  จินดาพล 
หัวหน้างานการบัญชี 

นายอดินันต์  สะแต 
หัวหน้างานพัสดุ 

นายประสิทธิ์  ทองบัว 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

นางสุภา  ขวัญนุ้ย 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นายมีนิจ  บุญแพทย์ 
หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

นางสาวปรียา  ทองวงศ์ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางเฉลิมพร  ชูศรี 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวหทัยชนก  จิตปล้ืม 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวหรรษา  ชูด า 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นายพุทธิพงศ์  อุยยะพัฒน์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศ 

นายจเร  สุทธิภักดี 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

นายเอกชัย  มณี 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายสันติ  สุวรรณวงศ์ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นางกอบพร  ศรีทิพยราษฎร์ 
หัวหน้างานแนะแนวและการ

จัดหางาน 

นางสาวขนิษฐา  ชูเชิด 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 

นายธนวรรธน์  ถนอมชู 
หัวหน้างานปกครอง 

นางดาวใจ  ฤทธิเดช 
หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 

นายปริญญา  อินทศร 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

นายสว่าง  คงชนะ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคี 

นายณภัทร  โฆษิตพันธวงศ์ 
หัวหน้างานสื่อการเรียน 

การสอน 

    นายอ านาจ มณี                 หัวหน้าแผนวิชาช่างยนต์                         นายสุริยา  ทองมาก         หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
    นางสาวจารุวรรณ  มากชิต    หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์            นายธีรชัย  มากชิต         หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
    ว่าท่ี รต.เจริญพล  อินขัน      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง                   นายไชยา  มาฉิม               หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    นายปริญญา  อินทศร          หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                นายนฤพล  หนูทอง           หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    นางจุไรรัตน์  ทองบัว           หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี                       นางสุพรรณี  เส้งวั่น           หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
    นางสาวรชยา  บุญศิริ          หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์               นางสาวจันทภร  กลิ่นหอม   หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
   นางสาวนันท์นภัส  ตะนุสะ    หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ       นางดวงกมล  พรหมชาติ      หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม 
 

นางรัตนา  นิชรานนท์ 
หัวหน้างานวิทยบริการ 

และห้องสมุด 
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2.10 ข้อมูลบุคลำกรอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

1 ผู้บริหาร 4 

2 ข้าราชการครู 44 

3 ข้าราชการพลเรือน 1 

4 พนักงานราชการ 4 

5 ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าท่ีสอน) - 

6 ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าท่ีท่ัวไป) - 

7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 44 

8 ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าท่ี) 41 

รวมทั้งสิ้น 138 

 

หมำยเหตุ : 

    มำช่วยรำชกำร  - คน 

    ไปช่วยรำชกำร  - คน 

    อัตรำว่ำง   - ค 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

2 นายอาธิ ศิริยา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

3 นายภัทระ พนัสอ าพล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

4 นายจ านนท์ คงพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

5 นายอ านาจ มณี ครู คศ.2 

6  นายธนา หยีหล้าหนี ครู คศ.2 

7 นายอนุชาติ นาแก้ว ครู คศ.2 

8 นายปกรณ์ สุขวัฒนโชต ิ ครู คศ.2 

9 นายธีรชัย มากชิต ครู คศ.2 

10 นายอดินันต์ สะแต ครู คศ.2 

11 นายอัคคกิตติ์ แก้วด า ครู คศ.2 

12 นายสุริยา ทองมาก ครู คศ.3 

13 นายเอกชัย มณี ครู คศ.2 

14 นายสุรชัย แย้มทิม ครู คศ.2 

15 นายอ านวย ลาพินี ครู คศ.2 

16 นายสันติ สุวรรณวงศ ์ ครู คศ.2 

17 นายสว่าง คงชนะ ครู คศ.2 

18 นางจารุวรรณ มากชิต ครู คศ.2 

 
 

รำยชื่อข้ำรำชกำร 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

19 นายปริญญา อินทศร ครู คศ.2 

20 ว่าที่ร้อยตรีเจริญพล อินขัน ครู คศ.2 

21 นางรัตนา นิชรานนท์ ครู คศ.3 

22 นางจุไรรัตน์ ทองบัว ครู คศ.2 

23 นางกลั่นทิพย์ ไส้เพี้ย ครู คศ.3 

24 นางรพีพันธ์ วารีกุล ครู คศ.2 

25 นางชไมพร พลเพ็ชร ครู คศ.2 

26 นางสาวนงเยาว์ กาญจนภูมิ ครู คศ.3 

27 นางสุพรรณี เส้งวั่น ครู คศ.2 

28 นางสาวปรียา ทองวงศ์ ครู คศ.2 

29 นางกุลนิษฐ์ เชื้อแหลม ครู คศ.2 

30 นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ ครู คศ.2 

31 นางวารุณี ผการัตน์ ครู คศ.2 

32 นางสุภา ขวัญนุ้ย ครู คศ.2 

33 นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์ ครู คศ.3 

34 นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล ครู คศ.2 

35 นางดาวใจ ฤทธิเดช ครู คศ.2 

36 นางสาวหรรษา ชูด า ครู คศ.2 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

37 นางสาวขนิษฐา ชูเชิด ครู คศ.2 

38 นางสาวกุลอากร อ่ ามงคล ครู คศ.2 

39 นางดวงกมล พรหมชาติ ครู คศ.2 

40 นางสาวส าลี จินดาพล ครู คศ.1 

41 นายนฤพล หนูทอง ครู คศ.2 

42 นางกัลยา ราชเล็ก ครู คศ.2 

43 นางสาววิภาว ี แสงธนู ครู คศ.2 

44 นายจเร สุทธิภักด ี ครู คศ.2 

45 นางสรณ ี โยธารักษ์ ครู คศ.3 

46 นางเฉลิมพร  ชูศรี ครู คศ.2 

47 นางสาวหทัยชนก จิตปลื้ม ครู คศ.2 

48 นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ ครู คศ.2 

49 นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช ข้าราชการพลเรือน 

 

 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์ ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2 นายมีนิจ บุญแพทย์ ครูช่างกลโรงงาน 

 
 
 

รำยชื่อพนักงำนรำชกำร 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

3 นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ ครูช่างกลโรงงาน 

4 นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ ครูแผนกอาหารและโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

  แผนกวิชำช่ำงยนต์   

1 นายกรวิทย์ ชูวิจิตร ครูช่างยนต์ 

2 ว่าที่ร้อยเอกสิทธิโชค สถิรวณิชย์ ครูช่างยนต์ 

3 นายนิรุตต์ ทองเอียด ครูช่างยนต์ 

4 นายกิตติ พูลแก้ว ครูช่างยนต์ 

5 นายชโลธร ลีลาวุฒิประเสริฐ ครูช่างยนต์ 

6 นายอดิชาต ฉลาด ครูช่างยนต์ 

7 นายธรรมรินทร์ เพชรชู ครูช่างยนต์ 

 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำนและซ่อมบ ำรุง  

8 นางสาวภัทรสิริ เจริญสุข ครูช่างกลโรงงาน 

9 นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ ครูช่างกลโรงงาน 

 
 
 
 

รำยชื่อลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 (ท ำหน้ำที่สอน) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

10 นายณัฐพล สินธโร ครูช่างกลโรงงาน 

  แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน   

11 นายวิษณุ ขาวมาก ครูช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

12 นายบัตส่อหนี เพ็งโอ ครูช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

13 นายประสิทธิ์ ทองบัว ครูช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

  แผนกวิชำไฟฟ้ำ   

14 นายธนาวุฒิ วีระสงห์ ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

15 นางสาวพีรดา พรหมหยก ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

16 นายศุภชัย ฉ้วนกลิ่น ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

17 นางสาวภัทรสุดา ภักด ี ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

18 นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

19 นายประสิทธิ์ ปิวิถะ ครูช่างไฟฟ้าก าลัง 

 แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์  

20 นายสุภัทรชัย สมพรหม ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

21 นายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์ ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

22 นายอดิศร ซ้ายขวัญ ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  แผนกวิชำช่ำงโลหะกำร   

23 นายอภิทักษ์ ภักด ี ครูช่างโลหะการ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

24 นางสาวจริยา สระศรี ครูช่างโลหะการ 

25 นางสาวอรทัย ทองนุ่น ครูช่างโลหะการ 

 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง  

26 นางสาวปัทมาวดี รัตนากาญจน์ ครูช่างก่อสร้าง 

27 นายอภิสิทธิ์ ชูช่วยค า ครูช่างก่อสร้าง 

 แผนกวิชำกำรตลำด  

28 นางอรทัย ตั้งแปร ครูการตลาด 

29 นางสาวลัดดาวัลณ์ มณีโชค ครูการตลาด 

30 นางสาวอภิญญา เสียมไหม ครูการตลาด 

 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

31 นายณัฐพล หวันส ู ครูคอมพิวเตอร์ 

32 นายขจรวุฒิ มณีฉาย ครูคอมพิวเตอร์ 

 แผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  

33 นางสาวจรินธร แสงอุไร ครูการโรงแรม 

 แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์  

34 นางสาววรนาถ แก้วด า ครูภาษาไทย 

35 นางนิภาภรณ์ ทองมาก ครูวิทยาศาสตร์ 

36 นายธนวรรธน ์ ถนอมชู ครูพลศึกษา 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

37 นางสาวรชา ช่อเรืองศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ 

38 นางสาวทวิตียา จันทร์พริ้ม ครูวิทยาศาสตร์ 

39 นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น ครูสังคมศึกษา 

40 Alfonso Boguhin Jr  ครูภาษาอังกฤษ 

41 Sinawon P.Shimray  ครูภาษาอังกฤษ 

 แผนกวิชำกำรอำหำร  

42 นางสาววรรณา เกื้อสุวรรณ ครูอาหาร 

 แผนกวิชำคหกรรมศำสตร ์  

43 นางสาวรชยา บุญศิริ ครูคหกรรมศาสตร์ 

44 นางสาวเบญจวรรณ ภูศักดิ์รังสฤษฎ์ ครูเสริมสวย 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   

1 นางสาวจริยา ชนะถาวร จนท.งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

2 นางสาวนาเดีย เบ็ญโส๊ะ จนท.งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

3 นายจ าลอง ลัภกิตโร จนท.งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

 
 
 

รำยชื่อลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 (ท ำหน้ำที่ธุรกำร) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

4 นางสาวอัญชลี ค าสุวรรณ จนท.งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

5 นางสาวประภัสสร จันทภาโส จนท.งานการเงิน 

6 นางสาวณัฐฐา หนูเสน จนท.งานการเงิน 

7 นางสาวเบญจภรณ์ ทองดี จนท.งานการบัญชี 

8 นายดาหริด บินหมาน จนท. งานทะเบียน 

9 นางสาวรัศมี ปิยะพงศ์ไพศาลกุล จนท.งานทะเบียน 

10 นางสาวชาลิสา แซ่ซ่ า จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

11 นางสาวพิชญดา พรหมวิหาร จนท.งานทะเบียน 

12 นางวิภาศรี วงศ์ศราวิทย์ จนท. งานบุคลากร 

13 นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

14 นายสกรรจ์ ขุนแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 

15 นายสนิท                           สร้อยสังทอง พนักงานขับรถยนต์ 

16 นายธีระ จันทชาติ ยามรักษาการณ์ 

17 นายสมคิด บัวทอง ยามรักษาการณ์ 

18 นายปรีชา ศรีวิลัย ยามรักษาการณ์ 

19 นายสมนึก ไชยถาวร ยามรักษาการณ์ 

20 นายสุชาติ แสงแก้วสุข นักการ 

21 นายทวีสุทธิ์ สุวรรณบุญ นักการ 
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ที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

22 นางสาวอฑิภา คุณาวิทยากร แม่บ้าน 

23 นางกฤษณา มาลีอังศุกุล แม่บ้าน 

24 นางปรีดา แก้วประกอบ แม่บ้าน 

25 นางพรทิพย์ ต้นเถาว์ แม่บ้าน 

 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

26 นางจิราภรณ์ เพ็ชรสลับศรี จนท.งานวางแผนงบประมาณ 

27 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขวัญคง จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

28 นางสาวจิดาภา ตันจะโข จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

29 นางสาวกนกอร บุญยืน จนท.งานประกันฯ, งานวิจัยฯ 

  ฝ่ำยพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ   

30 นางสาวกมลชนก  ศรีแก้ว จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

31 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว จนท.งานปกครอง 

32 นางสาวเกวลี  ศรีไชย จนท.งานแนะแนวฯ 

33 นางสาวนิสา แก้วงาม จนท.โครงการพิเศษฯ, ครูที่ปรึกษา 

34 นางสาวบังอรสุวรรณี อริยะโส จนท. งานสวัสดิการฯ 

 ฝ่ำยวิชำกำร  

35 นางสาวเอกอนงค์ แสงดี จนท. งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

36 นางสาวธนวรรณ อุ้ยนอง จนท.งานวัดผลและประเมินผล 
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ที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 

37 นางสาวอรัญญา จินดาด า จนท.งานวัดผลและประเมินผล 

38 นางสาวอุดารัตน์ วุ่นน้อย จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด 

39 นางศุภกาญจน์ จันอิ่ม จนท.งานวิทยบริการและห้องสุมด 

40 ว่าที่ร้อยตรีธิวัฒน์ บุญส่ง จนท.งานวิทยบริการและห้องสุมด 

41 นางจิดาภา หนูเกตุ จนท.งานสื่อฯ, ทวิภาคี 
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2.11 ข้อมูลนักเรียน 
        2.11.1 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ (ปวช.)  ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2563 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวช หมำยเหตุ 
1 2 3  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม     
สำขำวิชำช่ำงยนต์     

 - สาขางานยานยนต์ 83 47 49  
 - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 40 25 21  
 - สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ (ทวิภาคี) 45 16 20  

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน     
 - สาขางานเครื่องมือกล 46 34 15  

สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ     
 - สาขางานโครงสร้าง 16 9 20  

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ     
- สาขางานไฟฟา้ก าลัง 48 35 62  

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์     
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 12 22 24  

สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์     
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 0 0  

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง     
 - สาขางานก่อสร้าง 25 16 12  

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง     
 - สาขางานช่างซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 8  

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม     
สำขำวิชำกำรบัญช ี     

 - สาขางานการบัญชี 37 23 39  
สำขำวิชำกำรตลำด     

 - สาขางานการตลาด 34 19 11  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 39 48  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวช หมำยเหตุ 
1 2 3  

ประเภทวิชำคหกรรม     
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์     

 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 9 18 21  
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว     

สำขำวิชำกำรโรงแรม     
 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 32 20 10  

รวมทั้งสิ้น ปวช. 516 323 360  
 

 
  (ต่อ) การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ (ปวส.)  ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2563 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
1 2  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล    

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 30 25  
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 45 35  

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต    
 - สาขางานเครื่องมือกล 16 15  
 - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 14 12  

สำขำวิชำไฟฟ้ำ    
 - สาขางานไฟฟ้าควบทางคุมอุตสาหกรรม 25 23  
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 14 8  
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 32 23  

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์    
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 6  

สำขำวิชำก่อสร้ำง    
 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) 15 7  
 - สาขางานก่อสร้าง (ม.6) 7 1  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 

1 2  
สำขำวิชำเทคนิคโลหะ    

 - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 3 6  
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    

สำขำวิชำกำรบัญช ี    
- สาขางานการบัญชี 16 15  

สำขำวิชำกำรตลำด    
 - สาขางานการตลาด 20 20  

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์    
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 31  

รวมทั้งสิ้น ปวส. 289 227  
 

        
  2.11.2 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับ (ปวช.)  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2563 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวช หมำยเหตุ 
1 2 3  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม     
สำขำวิชำช่ำงยนต์     

 - สาขางานยานยนต์ 64 45 43  
 - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 18 26 22  
 - สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ (ทวิภาคี) 35 16 20  

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน     
 - สาขางานเครื่องมือกล 26 32 16  

สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ     
 - สาขางานโครงสร้าง 8 9 16  

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ     
- สาขางานไฟฟา้ก าลัง 41 37 61  

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์     
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 8 20 24  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวช หมำยเหตุ 
1 2 3  

สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์     
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 0 0  

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง     
 - สาขางานก่อสร้าง 12 13 12  

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง     
- สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 8  

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม     
สำขำวิชำกำรบัญช ี     

 - สาขางานการบัญชี 33 23 39  
สำขำวิชำกำรตลำด     

 - สาขางานการตลาด 21 16 11  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 36 49  
ประเภทวิชำคหกรรม     

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์     

 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 8 14 21  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 22 0 0  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว     
สำขำวิชำกำรโรงแรม     

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 24 17 11  
รวมทั้งสิ้น ปวช. 361 304 353  

 

 

  (ต่อ) การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับ (ปวส.)  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวำคม 256 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
1 2  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล    

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 24 19  
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 45 35  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 

1 2  
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต    

 - สาขางานเครื่องมือกล 14 14  
 - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 12 12  

สำขำวิชำไฟฟ้ำ    
 - สาขางานไฟฟ้าควบทางคุมอุตสาหกรรม 21 23  
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 10 8  
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 26 23  

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ    
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 2 6  

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์    
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 4  

สำขำวิชำก่อสร้ำง    
 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) 12 7  
 - สาขางานก่อสร้าง (ม.6) 3 1  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    
สำขำวิชำกำรบัญช ี    

- สาขางานการบัญช ี 16 15  
สำขำวิชำกำรตลำด    

 - สาขางานการตลาด 18 19  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์    

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 31  
รวมทั้งสิ้น ปวส. 244 217  
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บทที่ 3 
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

3.1 รำยงำนผลกำรค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2563 
         ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ที ่ รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ
ของกำร
เบิกจ่ำย 

1 งบบุคลำกร     
  - ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้าง

ประจ า,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่า
วิทยฐานะ) 

27,522,849.68 27,522,849.68 0.00 100 

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,122,240.00 1,122,240.00 0.00 100 

  - ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 43,600.00 32,400.00 11,200.00 74.31 

2 งบด ำเนินงำน      
 2.1 งบประมำณ ปวช.     
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
791,700.00 791,699.32 0.68 99.99 

       - ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 600,000.00 0.00 100 
       - เงินเหลือจ่ายจาก สอศ.เป็นค่า

สาธารณูปโภค 
100,000.00 100,000.00 00 100 

       - ค่าเช่าทรัพย์สิน 138,700.00 138,635.00 65 99.95 
 2.2 งบประมำณ ปวส.     
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
1,605,900.00 1,605,899.43 0.57 99.99 

 2.4 งบประมำณระยะสั้น     
     - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
694,000.00 693,999.71 0.29 99.99 

3 งบลงทุน     
 ครุภัณฑ์     
    - ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

และวัสดุมวลรวม 
1,639,000.00 1,639,000.00 0.00 100 
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ที ่ รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือสุทธิ คิดเป็นร้อย
ละของกำร
เบิกจ่ำย 

    - ชุดปฏิบัติการทดสอบงานดิน 495,000.00 495,000.00 0.00 100 
4 งบเงินอุดหนุน     
 4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 ปี 
    

  - ค่าจัดการเรียนการสอน  8,127,850.00 8,127,850.00 0.00 100 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 588,570.00 447,120.00 141,450.00 75.96 
  - ค่าหนังสือเรียน  2,559,000.00 2,558,999.80 0.20 99.99 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 1,124,100.00 1,001,700.00 122,400.00 89.11 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,215,525.00 1,215,524.01 0.99 99.99 

 4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สายอาชีพ 

350,340.00 350,340.00 0.00 100 

 4.3 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 30,000.00 0.00 100 
 4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

225,000.00 224,990.00 10.00 99.99 

5 งบรำยจ่ำยอ่ืน     
 5.1 โครงการลดปัญหาการออก

กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
24,000.00 24,000.00 0.00 100 

 5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

105,000.00 104,710.00 290.00 99.72 

 5.3 โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) 

300,000.00 299,990.00 10.00 99.9 

 5.4 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน 

59,300.00 59,300.00 0.00 100 

 5.5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา 

189,600.00 189,600.00 0.00 100 
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ที ่ รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือสุทธิ คิดเป็นร้อย

ละของกำร
เบิกจ่ำย 

 5.6 โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

117,600.00 117,600.00 0.00 100 

 5.7 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า 

150,000.00 147,500.00 2,500.00 98.33 

 5.8 โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพ
ตามแนวพระราชด าริ 

35,000.00 35,000.00 0.00 100 

 5.9 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00 100 
 5.10 โครงการยกระดับการจัดการ

อาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

50,000.00 50,000.00 0.00 100 

6 เงินรายได้สถานศึกษา 16,138,846.00 8,332,223.60 7,806,622.40 51.63 
 รวมเบิกจ่ำยทั้งหมด 66,162,720.68 58,078,169.75 8,084,550.13 87.78 
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ตำรำงท่ี 2 รำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณ เงินอุดหนุน และเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563         

ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2563 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2563 

รวมงบด ำเนินงำนทั้งสิ้น 1,630,400.00 1,605,900.00 694,000.00 8,127850.00 1,215,525.00 2,559,000.00 588,570.00 1,124,100.00 12,226,543.07 29,771,888.07 

1 งบด ำเนินงำน 
          

   2.1 ค่ำตอบแทน                      

   - ค่าจ้างชั่วคราว (ธุรการ) - - - 2,765,604.00 - - - - 1,389,414.00 4,155,018.00 

   - ค่าจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) - - - 2,474,879.00 - - - - 2,033,153.00 4,508,032.00 

  - ค่าครองชีพชั่วคราว    169,780.00     49,900.00 219,680.00 

   - ค่าตอบแทนวิทยากร - - - 31,000.00 - - - - 129,218.00 160,218.00 

   - ค่าตอบแทนนอกเวลา 36,150.00 24,0820.00 42,800.00 10,080.00 - - - - 26,085.00 139,195.00 

   - ค่าสอนพิเศษ 279,520.00 649,280.00 36,160.00 978,880.00 - - - - 1,014,880.00 2,958,720.00 

   - ค่าสอนภาคฤดูร้อน - - - - - - - - 144,480.00 144,480.00 

รวมค่ำตอบแทน 315,670.00 673,360.00 78,960.00 6,430,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,787,130.00 12,285,343.00 
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ที ่
 
 
 
 
 

รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2563 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2563 

   2.2 ค่ำใช้สอย                     

   - ค่าเงินสมทบประกันสังคม - - - 261,565.00 - - - - 117,105.00 378,670.00 

  - ค่ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม - - - - - - - - 18,400.00 18,400.00 

   - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 10,004.50 68,967.63 62,036.60 - - - - - - 141,008.73 

   - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 82,693.00 64,094.00 36,320.00 - - - - - - 183,107.00 

   - ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - 0.00 

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,538.00 79,089.00 9,204.00 163,245.80 - - - - - 332,076.80 

   - ค่าบ าบัดน้ าเสีย - - - - - - - - 4,200.00 4,200.0 

   - ค่าเก็บขยะมูลฝอย - - - - - - - - 9,000.00 9,000.00 

   - ค่าเช่าทรัพย์สิน 138,635.00 - - - - - - - - 138,635.00 

รวมค่ำใช้สอย 311,570.50 212,150.63 107,560.60 424,810.80 0.00 0.00 0.00 0.00 148,705.00 1,066,462.53 
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ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2563 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2563 

   2.3 ค่ำวัสดุ 
          

   - ค่าวัสดุการศึกษา - 150,768.66 97,434.20 736,557.30 - - - - 42,156.00 1,026,916.16 

   - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,201.60 63,974.90 21,659.80 - - - - - - 146,836.30 

   - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,600.00 - 7,113.00 - - - - - - 16,713.00 

   - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,373.37 - - - - - - - - 1,373.73 

   - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - - - - - - - - - 0.00 

   - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,857.00 - - - - - - -  4,857.00 

   - ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - 0.00 

   - ค่าวัสดุก่อสร้าง - - 3,100.00 - - - - - - 3,100.00 

   - ค่าวัสดุวารสารและต ารา - - - - - - - - 20,010.00 20,010.00 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 34,885.00 69,632.85 75,029.40 - - - - - - 179,547.25 

รวมค่ำวัสดุ 111,916.97 284,376.41 204,940.20 736,557.30 0.00 0.00 0.00 0.00 62,166.00 1,399,353.08 
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ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2563 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2563 

 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (โอนจัดสรร
เฉพาะ) 

700,000.00 - - - - - - - - 700,000.00 

 
2.5 ค่าสาธารณูปโภค (งบด าเนินการ) 190,876.85 436,012.39 301,342.71 366,159.23 - - - - 829,128.12 2,123,519.30 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 890,876.85 436,012.39 301,342.71 366,159.23 0.00 0.00 0.00 0.00 829,128.12 2,823,519.30 

2 งบลงทุน 
          

 
ค่ำครุภัณฑ์ 

          

 
 - ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและ
วัสดุมวลรวม 

495,000.00 - - - - - - - - 495,000.00 

 
 - ชุดปฏิบัติการทดสอบดิน 1,639,000.00 - - - - - - - - 1,639,000.00 

รวมงบลงทุน 2,134,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,134,000.00 
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ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทัง้หมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียนกำร

สอน 
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2563 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2563 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2563 

3 งบเงินอุดหนุน 
          

 
โครงกำรสนับสนุนเรียนฟรี 15 
ปี           

 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - - 447,120.00 - - 447,120.00 

 
- ค่าหนังสือเรียน - - - - - 2,558,999.80 - - - 2,558,999.80 

 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- - - - 1,182,123.01 - - - - 1,182,123.01 

 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - - - - - 1,001,700.00 - 1,001,700.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182,123.01 2,558,999.80 447,120.00 1,001,700.00  5,189,942.81 

4 งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
          

 
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร - - - - - - - - 847,864.08 847,864.08 

 
- โครงการฝ่ายแผนงานฯ - - - - - - - - 511,413.40 511,413.40 

 
- โครงการฝ่ายพัฒนาการศึกษา - - - - - - - - 371,667.00 371,667.00 
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ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ทั้งหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2562 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2562 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2562 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2562 

อุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2562 

 
- โครงการฝ่ายวิชาการ - - 1,800.00 - - - - - 371,667.00 373,467.00 

 
- เงินส ารองฉุกเฉิน (โครงการ
นอกแผนฯ) 

- - - - - - - - 167,180.00 167,180.00 

รวมงบรำยจ่ำยอื่นๆ 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505,094.48 2,645,529.48 

 
รวมค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินงำน
ทั้งหมด 

1,630,334.32 1,605,899.43 693,999.71 7,957,750.33 1,182,123.01 2,558,999.80 447,120.00 1,001,700.00 8,332,223.60 25,410,150.20 

 
ส ำรองฉุกเฉิน/คงเหลือจำก
เงินโอนจัดสรรจริง 

65.68 0.57 0.29 0.91 0.98 0.95 150,190.00 185,400.00 7,503,750.52 12,474,017.23 
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ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยเงินประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 งบบุคลำกร 32,203,667.42 28,442,718.08 28,677,489.68 

2 งบด ำเนินงำน  5,112,487.44 5,093,022.18 3,930,233.46 

3 งบลงทุน 16,252,009.08 15,052,670.00 2,134,000.00 

4 งบเงินอุดหนุน 12,796,164.94 14,975,978.11 13,956,523.81 

5 งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ 1,446,998.00 1,962,492.16 1,047,700.00 

6 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 6,454,759.11 7,535,133.10 8,332,223.60 

  รวมทั้งสิ้น 74,266,085.99 73,062,013.63 58,078,170.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 4 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ รำยกำร เงินรำยได้สถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่ำตอบแทน 4,787,130.00 57.45 

2 ค่ำใช้สอย  148,705.00 1.78 

3 ค่ำวัสดุ 62,166.00 0.75 

4 ค่ำสำธำรณูปโภค 829,128.12 9.95 

5 งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ (ประเภทโครงกำร) 2,505,094.48 30.07 

  รวมทั้งสิ้น 8,332,223.60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 

สรุปผลตำรำงที่ 4 กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาใน 100% นั้นมีการจัดสรรเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการและครูพิเศษสอน ,ค่าสอนเกินภาระงาน,ค่าสอนภาคฤดูร้อน,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าครองชีพชั่วคราว ,ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ) 57.45% งบรายจ่ายอ่ืน (ประเภท
โครงการตามภาระงานประจ า) 31.23% ค่าสาธารณูปโภค 9.95% ค่าใช้สอย 1.78% ค่าวัสดุ 0.75% 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนุนทั่วไป) 
             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
. 

ที ่ รำยกำร เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่ำตอบแทน 6,430,223.00 80.80 

2 ค่ำใช้สอย  424,810.80 5.34 

3 ค่ำวัสดุ 736,557.30 9.26 

4 ค่ำสำธำรณูปโภค 366,159.23 4.60 

  รวมทั้งสิ้น 7,957,750.33 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนุนทั่วไป) 
 
สรุปผลตำรำงที่ 5 กำรใช้เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนุนทั่วไป)  
                      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนใน 100% มีการจัดสรรและเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ,ค่าสอนเกินภาระงาน,ค่าครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนวิทยากร
,ค่านอกเวลารายการ) 80.80% ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา) 9.26% ค่าใช้สอย (ค่าประกันสังคม
และค่าเดินทางไปราชการ) 5.34% ค่าสาธารณูปโภค 4.60% 
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ตำรำงท่ี 6 สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ รำยกำร เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

1 กิจกรรมวิชำกำร 509,488.01 43.10   

2 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 168,756.00 14.28   

3 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 503,879.00 42.62   
4 กิจกรรมศึกษำดูงำน 0.00 0.00 ไม่สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมได้เนื่องจำก 
สถำนกำรณ ์COVID-19 

ระบำด 

  รวมทั้งสิ้น 1,182,123.01 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 
สรุปผลตำรำงที่ 6 กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                      ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
 

 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 100% มีการจัดสรรและเบิกจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมวิชาการ 43.10% กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 42.62% กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 14.28% 
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ตำรำงท่ี 7 สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 

ที ่ รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

1 ค่ำหนังสือเรียน 2,559,000.00 2,558,999.80 100.00   

2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 588,570.00 447,120.00 75.97   

3 
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
นักศึกษำ 

1,124,100.00 1,001,700.00 89.11   

  รวมทั้งสิ้น 4,271,670.00 4,007,819.80     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงกำรเบิกจ่ำยค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปผลตำรำงที่ 7 กำรใช้เงินค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน 
 

การเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือเรียนฟรี มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100% งบประมาณท่ีได้รีบโอนจัดสรรค่า
อุปกรณ์การเรียน มีการเบิกจ่ายร้อยละ 75.97%  และค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา มีการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 89.11% 
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ตำรำงท่ี 8 สรุปผลกำรใช้เงินเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

ที ่ รำยกำร เงินงบประมำณ เงินอุดหนุนค่ำจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทน 1,067,990.00 6,430,223.00 4,787,130.00 12,285,343.00 

2 ค่าใช้สอย 492,946.73 424,810.80 148,705.00 1,066,462.53 

3 ค่าวัสดุ 601,233.58 736,557.30 62,166.00 1,399,956.88 

4 ค่าสาธารณูปโภค 1,628,231.95 366,159.23 829,128.12 2,823,519.30 
5 งบรายจ่ายอื่นๆ (โครงการตาม

ภาระงาน) 
140,435.00 0.00 2,505,094.48 2,645,529.48 

  รวมทั้งสิ้น 3,930,837.26 7,957,750.33 8,332,223.60 20,220,811.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ : สรุปแยกประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ อุดหนุนค่ำจัดเรียนกำรสอน 
รำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

สรุปผลตำรำงที่ 8 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ในแต่
ละหมวดเงิน ของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 52.34% เงินรายได้สถานศึกษา 38.97% เงินงบประมาณ 8.69% หมวดค่าใช้สอย เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณ 46.22% เงินอุดหนุน 39.83% เงินรายได้สถานศึกษา 13.94% หมวดค่าวัสดุ 
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน 52.61% เงินงบประมาณ 42.95% เงินรายได้สถานศึกษา 4.44% หมวดค่า
สาธารณูปโภค เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 57.67% เงินรายได้สถานศึกษา 29.37% เงินอุดหนุน 
12.97% หมวดงบรายจ่ายอื่น (โครงการตามภาระงาน) เบิกจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 94.69% 
เงินงบประมาณ 5.31% สรุปภาพรวมวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้นจากเงินรายได้สถานศึกษา 
เป็นเงิน 8,332,223.60 บาท คิดเป็น 41.21% จากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 7,957,750.33 บาท คิดเป็น 
39.35% จากเงินงบประมาณ 3,930,837.26 บาท คิดเปน็ 19.44% 
 
 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 55 

3.2 รำยงำนผลค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ ภำคเรียนที่ 2/2562 และภำคเรียนที่ 1/2563 
 

ที ่ แผนกวิชำ จัดสรร เบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
1 ช่างยนต์ 302,119.00 237,929.00   
2 ช่างกลโรงงาน 127,280.00 72,036.00   
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 86,218.00 60,077.00   
4 ช่างไฟฟ้า 189,340.00 123,505.00   
5 ช่างก่อสร้าง 60,991.00 39,456.30   
6 ช่างเชื่อมเชื่อมโลหะ 125,523.00 94,414.00   
7 เทคนิคพ้ืนฐาน 110,110.00 43,043.00   
8 การบัญชี 79,063.00 39,243.00   
9 คอมพิวเตอร์ 85,599.00 71,536.00   
10 การตลาด 37,439.00 25,365.00   
11 คหกรรมศาสตร์ 60,164.00 43,896.00   
12 การโรงแรม 41,407.00 38,425.00   
รวมเงินค่ำวัสดุฝึก ปวช. 1,305,253.00 888,925.30   
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) 
1 ช่างยนต์ 56,420.00 50,828.00   
2 ช่างกลโรงงาน 35,000.00 23,670.00   
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14,525.00 6,650.00   
4 ช่างไฟฟ้า 50,525.00 46,528.00   
5 ช่างก่อสร้าง 8,225.00 7,024.66   
6 การบัญชี 6,793.00 2,404.00   
7 คอมพิวเตอร์ 11,750.00 8,691.00   
9 การตลาด 5,585.00 4,973.00   

รวมเงินค่ำวัสดุฝึก ปวส. 1,595,647.00 1,122,014.96   
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
1 อาหารและโภชนาการ 97,000.00 31,556.20   
2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 30,800.00 26,456.00   
3 คหกรรมศาสตร์ (เสริมสวย ชายและหญิง) 25,600.00 21,640.00   
4 หัตถกรรม 21,560.00 17,782.00   

รวมเงินค่ำวัสดุฝึก ระยะสั้น 174,960.00 97,434.20   
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บทที ่4 

รำยงำนผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 128 โครงกำร ด ำเนินกำร 110 ไม่ด ำเนินโครงกำร 14 คิดเป็นร้อยละ 85.93 

 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
เครื่องส ารองไฟ 

งานการเงิน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

3,500.00 1,990.00  ได้ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลโครงการ 

    

2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
เครื่องพรินเตอร์ขาว-ด า
และแบบส ี

งานการเงิน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 9,280.00  ได้ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลโครงการ 

    

3 โครงการจดัท าราง
สายไฟ 

งานการเงิน -   - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ      

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบงาน
และการเขียนหนังสือ
ราชการของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

5,675.00 0.00  ไม่ได้ด าเนินโครงการ   ปรับแผนขอใช้
เงินด าเนิน

โครงการปรับปรุง
ประตรูั้ววิทยาลัย
ฯ 41,000 บาท 
ขอใช้เงิน 5,675 

บาท 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

5 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 5,400.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่
รายงานผลโครงการ 

    

6 โครงการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

16,350.00 0.00 ด าเนินการแลว้แต่ไมป่รับ
แผนขอใช้เงินด าเนนิโครงการ
ปรับปรุงประตูรั้ววิทยาลัยฯ 
41,000 บาท ขอใช้เงิน 
7,325 บาท 

   

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องโทรสาร 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

7,000.00 0.00 ด าเนินการแลว้ แต่ไม่
สามารถจัดซื้อได ้เนื่องจาก
ทางร้านไมส่ามารถหา
ครุภัณฑ์ได้ตามงบที่จัดสรรไว ้
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

8 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าตึกอ านวยการ 

งานอาคาร
สถานที ่

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ   รองบจัดสรร 

9 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไม้กระดกก้ัน
รถประตู 1 

งานอาคาร
สถานที ่

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

49,500.00 49,500.00 เชิงปริมำณ                            
1. ได้ไม้กระดกก้ันรถยนต์ รถ
มอเตอร์ไซด์ 1 ชุด 
เชิงคุณภำพ                      
1. ท าให้ง่ายต่อการตรวจ
บุคคลภายนอก 
2.วิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย
จากผู้ไม่หวังด ี

 ระดับ 3.72 
เป็นที่พอใจ 

  

 
10 

โครงการซ่อมปรับปรุง
ระบบประปาภายใน
วิทยาลัย 

งานอาคาร
สถานที ่

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ    รองบจัดสรร 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

11 โครงการซ่อมปรับปรุง
ป้องกันน้ าท่วมบริเวณ
ริมร้ัวก าแพงอาคาร
เรียน 3 

งานอาคาร
สถานที ่

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

80,380.00 80,380.00 เชิงปริมำณ                            
1.จ้างเหมาขุดลอกทางระบาย
น้ าและปรับถมพืน้ที่น้ าขัง
บริเวณริมรั้วก าแพงด้านหลงั
อาคารเรียน 3 ตลอดแนวริม
รั้ว พื้นที่ 260 ตารางเมตร 
เชิงคุณภำพ 
1.แก้ปัญหาน้ าขังบริเวณริมรั้ว
ก าแพงด้านหลังอาคารเรียน 3 
และพื้นที่ภายในวทิยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.สร้างความสัมพนัธ์อันดีแก่
ชุมชนผู้พักอาศัยบริเวณ
โดยรอบวิทยาลัย 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

12 โครงการจัดซื้อวัสดุท า
รั้วก้ันระหว่างอาคาร 3 
กับห้องน้ าชายสนาม
บาสเกตบอล 

งานอาคาร
สถานที ่

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ     

13 โครงการตัดแต่กิ่งไม้ใน
วิทยาลัยและบ้านพักครู 

งานอาคาร
สถานที ่

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ      

14 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานอาคาร
สถานที ่

งานอาคาร
สถานที ่

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

70,595.00 82,679.05 เชิงปริมำณ                            
1.ได้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบั
ซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่
ได้ครบถ้วน 
เชิงคุณภำพ 
1.สามารถน าวสัดุและอุปกรณ์ไป
ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดได้รวดเร็ว 

 ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ 

  

 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 61 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

15 โครงการท าประกัน
รถยนต์วิทยาลัยฯ 

งานพสัด ุ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

19,000.00 17,740.55 เชิงปริมำณ                             
 1. ไดป้ระกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองบุคคลที่ 3 จ านวน 5 คัน 
 เชิงคุณภำพ                       
 2. ได้ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองบุคคลที่ 3 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

  

16 โครงการต่อ พ.ร.บ. 
รถยนต์วิทยาลัยฯ 

งานพสัด ุ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,500.00 7,952.24 เชิงปริมำณ                         
 1. ได้ พ.ร.บ. รถยนต์ จ านวน 5 
คัน 
เชิงคุณภำพ                          
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

17 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมัครนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตร 
ปวช. ปวส. 

งาน
ประชาสัมพนัธ ์

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,500.00 3,800.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ  

    

18 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมัครนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น 

งาน
ประชาสัมพนัธ ์

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 3,200.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ  

    

19 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

งานทะเบียน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

45,000.00 44,943.00 เชิงปริมำณ                              
1. มีวัสดุส านักงานไว้ใช้ในการ
ด าเนินงานด้านเอกสารเพียงพอ
ต่อบุคลากรภายใน และภายนอก
วิทยาลัย                   

ระดับ 3.86  
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

          เชิงคุณภำพ                               
1. ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียน นักศึกษา  

  

20 โครงการจัดจ้างท า
คู่มือการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2563 

งาน
ทะเบียน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

14,400.00 13,000.00 เชิงปริมำณ  
 1. มีคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
จ านวน 1000 เล่ม 
เชิงคุณภำพ  
1. ผู้สมัครเข้าใจขั้นตอนการสมคัร การ
มอบตัว และก าหนดการต่างๆ                                

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

  

21 โครงการจัดซื้อวัสดุใน
การจัดท าบตัร
นักเรียน นักศึกษา 

งาน
ทะเบียน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 17,762.00 เชิงปริมำณ                             
 1. ไดบ้ัตรนักเรียน นักศึกษา แบบ 
Smart Card        
เชิงคุณภำพ  
 1. นักเรียน นักศึกษา มีบัตร  

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  

 

       ประจ าตัวเพื่อใช้แสดง
สถานะภาพ    
การเป็นนักเรียน นักศึกษา 
และติดต่อในส่วนราชการได้
ทั้งภายใน และภายนอก
วิทยาลัยฯ 

  

22 โครงการเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

งานบุคลากร 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

33,600.00 26,600.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่
รายงานผลโครงการ 

    

23 โครงการอบรมการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานบุคลากร -   - รายได้
สถานศึกษา 

28,000.00 0.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่
รายงานผลโครงการ 

  ปรับแผนขอใช้เงิน
ด าเนินโครงการ
ปรับปรุงประตูรั้ว  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

24 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบไฟฟา้
และระบบ
อินเตอร์เน็ตงาน
บุคลากร 

งานบุคลากร  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 15,000.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงั
ไม่รายงานผลโครงการ 

  

25 โครงการปรับปรุง
ประตูรั้ววิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที ่

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 41,000.00 เชิงปริมำณ                             
 1. ซ่อมปรับปรุงประตูรั้ว
และพื้นทีท่างเข้าวทิยาลัย
ฯ ที่แตกและช ารุด           
เชิงคุณภำพ  
1. ประตูรั้วและพื้นที่
ทางเข้าวิทยาลัยฯมีความ
แข็งแรงและปลอดภัย 

 ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 

ปรับแผนขอใช้
เงินจากโครงการ
อบรมการพัฒนา
,โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพิ่มทักษะและ
โครงการประชุม
คณะกรรมการฯ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

26 โครงการจัดซื้อ
ตู้สาขาโทรศัพท์ของ
วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธาน
ราษฎร์นิกร 

งานอาคาร
สถานที ่

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 55,000.00 เชิงปริมำณ                             
 1. ได้ตูส้าขาโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ระบบ           
เชิงคุณภำพ  
1. บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้าน
การสื่อสารที่ทนัสมัย 

 ระดับ 3.86  
เป็นที่พอใจ 

  

27 โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมปรับปรุง
ทาสีอาคารโรง
อาหาร และอาคาร
เรียน 2 

งานอาคาร
สถานที ่

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 146,000.00 เชิงปริมำณ                             
 1. ทาสีอาคารโรงอาหาร และ
อาคารเรียน 2           
เชิงคุณภำพ  
1. อาคารโรงอาหาร และอาคาร
เรียน 2 มีความสวยงาม 

 ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

28 โครงการซ่อมบ ารุง
ห้องเรียนทฤษฎีและ
ห้องปฏิบัติการ 
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

งานอาคาร
สถานที ่

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 146,000.00 เชิงปริมำณ                             
 1.ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีและ
ห้องเรียนปฏิบัติการ แผนกวชิา
อาคารและโภชนาการ 
2.งานขัดพื้นบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 
เชิงคุณภำพ  
1. มีห้องเรียนทฤษฎีและ
ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียน 
2.งานขัดพื้นบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 
ที่สวยงาม 

 ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ 

  

29 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เคร่ือง
พรินเตอร์  

งานสารบรรณ  - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 8,180.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่รายงาน
ผลโครงการ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

30 โครงการจัดซื้อวัสดุ
และผ้าตกแต่งในงาน
พิธีต่างๆ 

งานอาคาร
สถานที ่

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 18,055.24 เชิงปริมำณ                             
1.ได้ผ้าและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับต า
แต่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ 
เชิงคุณภำพ  
1. เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วม
พิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้เห็นถึง
ความสวยงามของสถานที่ 

ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ  

  

31 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

งาน
บุคลากร 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 16,340.00  ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่รายงาน
ผลโครงการ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

1 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

งาน
วางแผน 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1. ได้แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 12 เล่ม  
เชิงคุณภำพ                                        
1. สถานศึกษามีแผนปฏบิัติ
ราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ สอศ. 
 2. สถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการด้านงบประมาณรายจ่ายให้
เป็นไปตามแผนฯ 

 

ระดับ 3.85 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

2 โครงการติดตามผล
การด าเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานวางแผน  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1. ได้ติดตามการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1 
และคร้ังที่ 2 
2. ได้สรปุผลการติดตามรายงานผล
โครงการตามแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
เชิงคุณภำพ                                        
1. ท าให้งานของแต่ละฝ่ายมผีลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบ
มาตรฐานของสานศึกษา 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

3 โครงการปรับ
แผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

งานวางแผน  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1. ได้ด าเนินการปรับแผนการใชเ้งิน 
จ านวน 25 โครงการ  
เชิงคุณภำพ                                        
1. ปรับแผนการใช้เงนิของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างประหยัด 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

4 โครงการรายงาน/
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งานวางแผน  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 ได้ด าเนนิการสรุปและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

5 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก
ส าหรับส านักงาน 

งานวางแผน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

22,000.00 22,000.00 ได้ด าเนนิการแล้วแต่ยงัไม่รายงาน
ผล 

  

6 โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ข้อมูลสถานศึกษา
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ภายนอก 

งานศนูย์ข้อมูล  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล
สถานศึกษากบัหน่วยงานภายนอก  
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ปัจจุบนั 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

7 โครงการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศให้
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร 

งานศนูย์ข้อมูล  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.พัฒนาบริการข้อมูลสารสนเทศให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารปัจจบุัน 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

8 โครงการต่ออายุ
โดเมนเนม 

งานศนูย์ข้อมูล  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.เพื่อต่ออายุโดเมนเนม  
เชิงคุณภำพ                                        
1.ได้โดเมนเนม www.lpt.ac.th เวลา 1 ป ี

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

9 โครงการจัดท า
ข้อมูลสถานศึกษา 9 
ประเภท 

งานศนูย์ข้อมูล  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 5 เล่ม  
เชิงคุณภำพ                                        
1.มีการจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกข้อมูล 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 

http://www.lpt.ac.th/
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

10 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลศูนย์ก าลังคน 
(V-cop) 

งานศนูย์ข้อมูล -   - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.พัฒนาบริการจัดเก็บข้อมูลศูนย์
ก าลังคนให้นักเรียน นักศึกษา 
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1,
ปวช.3,ปวส1,ปวส.2 ได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบนั 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

11 โครงการจัดท า
เคาน์เตอร์ส านักงาน
ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

งานศนูย์ข้อมูล  -  - รายได้
สถานศึกษา 

35,400.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้เคาน์เตอร์ส านักงาน 1 
เคาน์เตอร์ 
เชิงคุณภำพ                                        
1.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

12 โครงการเช่า
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

งานศนูย์
ข้อมูล 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

45,000.00 43,656.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา มีระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มข้ึน 
2.สามารถศึกษาหาความรูไ้ด้ทุกที่ 
เชิงคุณภำพ                                        
1.มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

13 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เคร่ืองท า
ระบบปฏิบัติการ
โหลดบาลานและออ
เทน 

งานศนูย์
ข้อมูล 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

150,000.00 150,000.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้เครื่องท าระบบปฏิบัติการโหลด
บาลานและออเทน จ านวน 1 เคร่ือง 
เชิงคุณภำพ                                        
1.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 
(SAR) และอบรมให้
ความรู้หลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
ภายใน-ภายนอก 

งานประกันฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

38,320.00 38,840.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 141 คน 
เชิงคุณภำพ                                        
1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการ
พัฒนาการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
2.มีข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
เพือ่ให้รายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถานศึกษามีความครอบคลุม
ผลการด าเนนิงานของวิทยาลัยมาก
ที่สุด 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

15 โครงการศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

งานประกันฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

13,340.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ   

16 โครงการพัฒนา
ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาโดยตน้
สังกัด 

งานประกันฯ -   - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ   
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

17 โครงการจัดท า
เอกสารรายงาน
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปี 2562 

งานประกันฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 20 เล่ม 
2.รายงานการประเมินตนเองของ
แผนกวิชา 18 เล่ม 
3.วิทยาลัยฯ มีการสง่รายงานการ
ประเมินตนเอง 
เชิงคุณภำพ                                        
1.ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
2.การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
3.การบริหารและการจัดการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

ระดับ 3.80 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

18 โครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ให้ความรู้/องค์กร
วิชาชีพภายนอก 

งานความ
ร่วมมือ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

150,000.00 135,680.40 ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้รายงาน
ผล 

  

19 โครงการอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

งานความ
ร่วมมือ 

 -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

50,000.00 50,000.00 เชิงปริมำณ                                        
1.นักเรียนเข้าร่วมอบรม 240 คน 
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ
ที่ดีข้ึน 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

20 โครงการฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนครู
และนักศึกษากับ
สถานศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย 

งานความ
ร่วมมือ 

-   - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ   

21 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

งานส่งเสริมฯ  -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

105,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอบรม
เขียนแผนธุรกิจ จ านวน 100 คน
และคัดเลือกแผนธุรกิจ จ านวน 7 
ธุรกิจ 
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้
น าไปใช้ในการเป็นประกอบการต่อ
ยอดธุรกิจ 

  

 
 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 81 

 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

22 โครงการประกวด
ผลงานโครงการ
วิชาชีพสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยคร ู

งานวิจยั  -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผลงานวิจยั ระดับ
สถานศึกษา 37 ชิน้  
2.จ านวนวิจยัครู 90 ผลงาน 
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวจิัยฯ 
และโครงงานในระดับดี 
2.จ านวนผลงานวิจยัฯ และโครงงาน
ที่สามารถน าไปใช้เผยแพร่ในระดับ
ภาคและระดบัชาต ิ

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

23 โครงการสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และ
ส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษา 

งานวิจยั  -  - อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผลงานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรม จ านวน 37 ชิ้น 
 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงนิ แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดษิฐ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

        เชิงคุณภำพ                                         
1.นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงงานในระดับด ี
2.จ านวนผลงานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานที่สามารถน าไปเผยแพร่ 

  

24 โครงการสนบัสนนุ
ประกวดผลงาน
โครงการวิชาชีพ 
สิ่งประดษิฐ์
นวัตกรรม ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา  
ระดับภาค ระดบัขาต ิ

งานวิจยั  -  - อุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผลงานวิจยัฯ ระดับ
อาชีวศึกษา 28 ชิน้ 
เชิงคุณภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวจิัยฯ 
ในระดับด ี
2.จ านวนผลงานวิจยัฯ สามารถ
น าไปใช้เผยแพร่ในระดับภาค 

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

25 โครงการปรับปรุง
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ ์
ระดับภาคและ
ระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานวิจยั  -  - รายได้
สถานศึกษา 

13,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                         
เชิงคุณภำพ                                         

  

26 โครงการ
เตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี ่

งานประกันฯ  - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 144 คน                                      
เชิงคุณภำพ       
1.วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกรผ่านการประเมินภานอก
รอบ 4                                   

ระดับ 3.80 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศกึษำ 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนด ีคนเก่ง และมี
ความสุข 

           

- กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

           

 1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ 
(ส่งทา้ยปีเก่า) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

8,000.00 7,865.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 800 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                      
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้ร่วมร าลึกถึงผู้
ก่อตั้งวิทยาลัยฯ เปน็ผู้มี
คุณธรรม และเกิดความรัก 
ความผูกพัน                                   

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 

 

 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 85 

 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 2. โครงการเริมสร้าง
ประชาธิปไตย (เลือกตั้ง 
นายก อวท.) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,000.00 11,945.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 900 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                      
เชิงคุณภำพ       
1.สร้างจติส านึกที่ดีของ
ระบอบประชาธปิไตยต่อการ
พัฒนาประเทศชาต ิ                                  

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 

 

 3. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานองค์การนัก
วิชาชีพฯ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

7,991.00 7,991.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม                                      
เชิงคุณภำพ       
1.ผ่านการประเมนิองค์การ
มาตรฐานดีเด่น                                   

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการไหว้ครู
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

30,000.00 9,897.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 600 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                      
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษาได้แสดง
ถึงความเคารพต่อครู-อาจารย์                                   

ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 

 

 5. โครงการคัดเลือก
นักกีฬาตัวแทน
สถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

 6. โครงการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดบั อศจ. 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 7. โครงการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับ ภาคใต ้

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 8. โครงการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับ ชาต ิ

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 9. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

10,000.00 8,965.00 
 

เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 22 คนครู 15 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                      
เชิงคุณภำพ       
1.ได้ร่วมกันจัดท าแผน
กิจกรรมฯ ได้เสริมสร้างภาวะ
ผู้น าแก่นักเรียน นักศึกษา                                   

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 10. โครงการวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 11. โครงการประกวด
โครงการชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 2,895.00 เชิงปริมำณ    
1.สมาชิก 11 ชมรม เข้าร่วม
ประกวด 6 ชมรม                                       
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษามีพฒันา
เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข                                   

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 
      ท ำ 

แล้ว 
ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 12. โครงการ
ประชุมทาง
วิชาการองค์การ
นักวิชาชีพฯ 
สถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,000.00 3,852.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 154 คน เข้าร่วม
กิจกรรมฯ                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษา ได้บูรณาการ
ความรู้ทางวชิาชีพทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัต ิ                                  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 13. โครงการ
ประชุมทาง
วิชาการองค์การ
นักวิชาชีพฯ อศจ.
สงขลา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,616.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 14 คนเข้าร่วมกิจกรรมฯ                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนอง
นโยบาย 
2.คัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา                                   

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 14. โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การนัก
วิชาชีพฯ ภาคใต ้

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

20,000.00 19,388.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 4 คน เข้าร่วม
กิจกรรมฯ                                    
เชิงคุณภำพ       
1.คัดเลือกนักเรียน เป็น
ตัวแทนอาชวีศึกษาภาคใต้  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 15.โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การนัก
วิชาชีพฯ ชาต ิ

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

17,150.00 38,080.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน ตัวแทน 2 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดง
ความสามารถทางวฒันธรรม
ประเพณี  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 16. โครงการมุฑิตาจิต
กตัญญูครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

6,000.00 4,942.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 600 คน ครู และ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 91 

 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

          บุคลากร 140 คน เข้าร่วม
กิจกรรมฯ                                    
เชิงคุณภำพ       
1.คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมแสดงมุทิตา
จิตต่อขา้ราชการที่
เกษียณอายุราชการ  

  

 17. โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน
ระดับ อศจ. 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

24,800.00 21,440.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 80 
คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ไปแข่งขันในระดบั
ภาคต่อไป  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 18. โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะพื้นฐานระดับ อศภ. 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

95,648.00 95,648.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 300 คน ครู 36 เข้า
ร่วมกิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้แสดงถึง
ความสามารถของตัวเอง 
2.นักเรียนได้ไปแข่งขัน
ระดับชาติ ต่อไป  

ระดับ 4.00 เป็น
ที่พอใจ 

 

 19. โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะพื้นฐานระดับ ชาต ิ

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

40,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ   
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 20. โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเพื่อการบริหารเชิง
สร้างสรรค ์

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

49,240.00 48,700.00 เชิงปริมำณ    
1.คณะกรรมการ อวท.และ
ชมรม 33 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน มีความพัฒนาให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข  

ระดับ 4.00 เป็น
ที่พอใจ 

 

 21. โครงการอบรม
คุณธรรมในสถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

-  

 22. โครงการยิ้ม ไหว้ 
สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

-  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 23. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร้างระเบียบวิจัย 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

-  

 24. โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

20,000.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา 
534 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา
เพิ่มข้ึน  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 25. โครงการวันดนิโลก (5 
ธันวาคม) 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 979.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 740 คน เข้าร่วมกิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดแนว
พระราชด าริ  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 26. โครงการรับการ
ประเมินองค์การฯ 
มาตรฐานดีเด่น ระดบั
กลุ่มจังหวัด 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

10,180.00 9,080.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 40 คน ครูและ
บุคลากร 23 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ได้รับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดบักลุ่ม
จังหวัด  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 27. โครงการรับการ
ประเมินสถานศึกษา
คุณธรรม 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

6,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์           

 1. โครงการวัน
คล้ายสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.คณะกรรมการอวท. 10 คน เข้าร่วม
กิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.คณะครูบุคลากร นักเรียน ไดแ้สดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 2. โครงการ 23 
ตุลาคม  
ปิยมหาราช 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

-     อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ตัวแทนนักเรียน 15 คน เข้าร่วม
กิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ได้ร่วมถวายราชสักการะพระบรม
ราชาอนสุาวรีย ์

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 3.โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
จ้าอยู่หัวฯ ร.10 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00  เชิงปริมำณ    
1.ตัวแทนนักเรียน 15 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.ได้ร่วมถวายราชสักการะพระ
บรมราชาอนุสาวรีย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 4.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 
(วันมาฆบูชา) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 5.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 
(วันวิสาฃบูชา) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 6. โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรณา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนพีันปีหลวง 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,675.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนจ านวน 800 คน ครู
และบุคลากร จ านวน 50 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                    
เชิงคุณภำพ       
1.คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (วนั
อาสาฬหบชูา + วนั
เข้าพรรษา) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 
 
 



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 99 

 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 8. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (ตัก
บาตรขึ้นปีใหม่) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

8,000.00 7,800.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
จ านวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 
110                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษาได้ร่วม
ท าบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริ
มงคล 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 9. โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพมิล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

9,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 10. โครงการจิตอาสา
ปลูกปา่ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 11. โครงการจิตอาสาใน
วันส าคัญ
พระมหากษัตริย์ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน 5 คน ครูและ
บุคลากรเข้าร่วม 29 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้เทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระมหากษัตริย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 12. โครงการจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 13 โครงการส่งเสริมขนม
ธรรมเนียมประเพณีไทย
และวัฒนธรรมไทย 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

1,280.00 1,280.00 - -  

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างยนต ์           

 1. โครงการประกวด
ผลงานและสิ่งประดิษฐ ์

ชมรม
วิชาชีพชา่ง

ยนต ์

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

6,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 2. โครงการขับขี่
ปลอดภัย (ขับรถมีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร) 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง

ยนต ์

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

12,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 3. โครงการแข่งขันฟุต
ซอลสร้างความสัมพันธ์
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

12,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 4. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

10,365.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 5. โครงการบริการยาน
ยนต์ 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 15,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน สามารถใช้บริการ
และซ่อมแซมรถได้ 

ระดับ 3.85 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างอิเลก็ทรอนิกส์            

 1. โครงการแข่งขันกีฬา ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 2. โครงการสร้าง
จิตส านึกระลึกคุณปา่ไม ้

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,200.00 1,200.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 80 
คน และครู จ านวน 8 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน มีพฤติกรรมดี มี
คุณธรรม จริยธรรมในด ารงชีวิต 

-  

 3. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,500.00 0.00 - -  



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 104 

 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการประกวด
สิ่งประดษิฐ์จากสิง่ของ
เหลือใช้ 

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,235.00 300.00 - -  

 5. โครงการคุณธรรม ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,000.00 960.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 58 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนมีความสามัคคีในชมรม
วิชาชีพ 

-  

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ           

  1. โครงการพัฒนาปรับ
ภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม
หน้าแผนกวชิาช่างเชื่อม
โลหะ 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง

เชื่อมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

5,000.00 7,217.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 56 คน                                    
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน มีจิตอาสารู้จักอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3.57 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  2. โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบา้นสรา้ง
ความสัมพันธ์ชา่ง
อุตสาหกรรม  

ชมรม
วิชาชีพชา่ง

เชื่อมฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

2,350.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

  3. โครงการจิตอาสา
พัฒนาแผนกช่างเชื่อม
โลหะ 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง

เชื่อมฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง           

  1. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพงานปนูชา่ง
ก่อสร้าง 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง 
ก่อสร้าง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

1,000.000 7,206.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  2. โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบา้นเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง 
ก่อสร้าง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 3. โครงการสานสัมพันธ์
ช่างก่อสร้างจิตอาสา
พัฒนาวิทยาลัย 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง 
ก่อสร้าง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

2,000.00 390.00 - -  

  4. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง 
ก่อสร้าง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

3,560.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพการบัญชี           

 1. โครงการ Good Bye 
senior Party 
Accounting 

ชมรม
วิชาชีพการ

บัญช ี

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 127 
คน  ครูและบุคลากร 10 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.ได้ร่วมแสดงความยนิดีแก่
นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

  2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (แต่ง
ไทยไปวัด) 

ชมรม
วิชาชีพการ

บัญช ี

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

1,435.00 2,500.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 101 
คน ครูและบุคลากร 8 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.เพือ่ร าลึกถึงพระพุทธศาสนา
และปลูกฝังจิตส านึก 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  3. โครงการรณรงค์
อนุรักษ์และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ชมรม
วิชาชีพการ

บัญช ี

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

8,500.00 6,620.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วม 97 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

  4. โครงการสานสัมพันธ์
พี่สู่น้อง For 
Accounting 

ชมรม
วิชาชีพการ

บัญช ี

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

4,000.00 4,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วม 117 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 5. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ชมรม
วิชาชีพการ

บัญช ี

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

1,500.00 1,500.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วม 84 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนได้ร่วมกันใช้สิทธิการ
เลือกตั้ง 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างไฟฟา้           

 1. โครงการแข่งขันฟุต 
ซอลต้านภัยสิง่เสพติด 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
311 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85% 

ระดับ 3.85 
เป็นที่พอใจ 

 

 2. โครงการพัฒนาชมรม ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

2,000.00 2,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
311 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85% 

ระดับ 3.85 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  3. โครงการสร้างดาว
ต้านสิง่เสพติด 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

5,730.00 5,730.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
311 คน                                  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85% 

ระดับ 3.85 
เป็นที่พอใจ 

 

 4.  โครงการบริการ
วิชาชีพสู่สงัคม 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

10,430.00 10,430.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนชมรมวิชาชีพไฟฟา้ 
จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนมีทักษะเก่ียวกับ
ภาษาตา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน 

ระดับ 3.87 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 5. โครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

44,610.00 4,610.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนชมรมวิชาชีพไฟฟา้ 
จ านวน 270 คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 80% 

ระดับ 3.71 
เป็นที่พอใจ 

 

  6. โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนชมรมวิชาชีพไฟฟา้ 
จ านวน 311 คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนมีพฤติกรรม มี
คุณธรรมในการด ารงชีวิต 

ระดับ 3.71 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน           

 1. โครงการจิตอาสา
พัฒนาแผนกช่างกล
โรงงาน 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง
กลโรงงาน 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,645.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 2. โครงการอบรม
มาตรวิทยา 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง
กลโรงงาน 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

10,000.00 13,900.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 30 
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ือง
มาตรวิทยา 

-  

 3. โครงการแข่งขัน
ฟุตซอลสร้าง
ความสัมพันธ์รุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง 

ชมรม
วิชาชีพชา่ง
กลโรงงาน 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงนิ แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์           

 1. โครงการบริการ
วิชาชีพสู่สงัคม 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 10 คน ครู 
จ านวน 2 คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้แสดงออกในเร่ือง
คอมพิวเตอร์มากขึ้นและ
เสริมสร้างทักษะของตนเอง 

ระดับ 28.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 2. โครงการรักษา
ความสะอาดใน
สถานศึกษา 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,000.00 2,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 210 คน10
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้แสดงออกในเร่ือง
คอมพิวเตอร์มากขึ้นและ
เสริมสร้างทักษะของตนเอง 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 3. โครงการทดสอบ
มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,000.00 1,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 58 
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้แสดงออกในเร่ือง
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 4. โครงการสาน
สัมพันธ์พี่สู่น้อง
คอมฯ หลวง
ประธาน ปี 63 

ชมรม
วิชาชีพ

คอมพิวเตอร์
ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 500.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 210 
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนเกิดความสามัคคีกัน
ในแผนกและสร้างความสัมพนัธ์
ที่ดี 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 5. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 5,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 188
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
คุณธรรม 12 ประการ ได้อย่าง
ชัดเจน 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 6. โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ   
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  7. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,250 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ   

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย           

  1. โครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

6,000.00 6,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 91 
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนเกิดทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดจ าหน่าย
สินค้า 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

  2. โครงการสาน
สัมพันธ์พีสู่่น้อง
การตลาด ปี 63 

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,035.00 1,035.00 - -  

 3. โครงการจิตอาสา
พัฒนาวิทยาลัย ปี 
63 

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,815.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 115 
คน 
เชิงคุณภำพ       
1.เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ และปลูก
จิตส านึกที่ดีงาม 

ระดับ 3.42 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร ์           

 1.โครงการประกวด
กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

ชมรม
วิชาชีพคหกร

รมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,300.00 3,300.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 48 
คน  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรยีนสามารถพัฒนาดา้นการ
ตกแต่งกระทงและเกิดความคิด
สร้างสรรค ์

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

 -กิจกรรมชมรมวิชาชีพการโรงแรม           

 1.โครงการแข่งขัน
การผสมเครื่องดื่มม็
อกเทลสู่สากล 

ชมรมวิชาชีพ
การโรงแรมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

7,455.00 7,455.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 39คน  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การผสมเครื่องดื่ม และมีความ
กล้าแสดงออก 

ระดับ 3.80 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมตามความสมัครใจ To Be Number One       

 1. โครงการประกวด
ร้องเพลงภายใต้
โครงการ To Be 
Number One 

ชมรม To Be 
Number 

One 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

2 โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติคนดี คนเก่ง 
ศรีอาชีวะ 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ  

3 โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือวิสามัญ
ระดับสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

70,000.00 70,000.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภท
เงิน 

แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำย
เหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

4 โครงการชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนาร ีอาชีวศึกษา
วิสามัญระดบัภาคใต ้ 

งาน
กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

46,800.00 13,890.00 - -  

5 โครงการกิจกรรมสวน
สนามและทบทวนค า
ปฏิญาณเนื่องในวนัคลา้ย
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ

งาน
กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ - 

6 โครงการกิจกรรมสวน
สนามเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูรฯ 

งาน
กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

7 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
วิทยาลัยฯ  

งานปกครอง  -  - รายได้
สถานศึกษา 

36,000.00 35,850.00 - -  

8 โครงการอบรม  
รณรงค์  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

งานปกครอง -  - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 0.00 - - 

9 โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

71,925.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

10 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปี
งบประมาณ  2563 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 4,950.00 - -  

11 โครงการบริการให้
ค าปรึกษาและ
บริการสารสานเทศ
ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

71,925.00 18,564.93 - - 

12 โครงการบริการ
ด้านทุนการศึกษา 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

13 โครงการแนะแนว
สัญจร 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 - -  

14 โครงการแนะแนว
เปิดบ้านเพื่อการ
เรียนรู้ 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

28,000.00 28,000.00 - - 

15 โครงการท าสัญญา
กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

งานแนะ
แนวอาชีพ
และจัดหา

งาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

16 โครงการติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

3,000.00 3,000.00 - -  

17 โครงการจัดท าคู่มือ
นักเรียน นักศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

100,000.00 76,500.00 - - 

18 โครงการบริจาคโลหิตใน
กิจกรรมการพัฒนาและ
ปลูกฝังผู้เรียนเก่ียวกับ
หน้าที่พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

2,000.00 2,000.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

19 โครงการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 เชิงปริมำณ    
1.มียาและเวชภัณฑ์ จ านวน 
37 รายการ  
เชิงคุณภำพ       
1.รองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
สะดวก และเหมาะสม 

ระดับ 3.86 เป็น
ที่พอใจ 

 

20 โครงการ
ร้านอาหารสะอาด
ปลอดภัย 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

2,500.00 2,500.00 ไม่ได้ด าเนินการ - 

21 โครงการพัฒนา
ลานมรกต 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

22 โครงการต่อกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

270,000.00 256,050.00 - -  

23 โครงการซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่มของ
ห้องพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 
2562 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

2,500.00 2,500.00 - - 

24 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวาย
เป็นมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
พันปีหลวง 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 15,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
บริจาคโลหิต 48 คน  
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนและบุคลากรได้กุศลที่
เหล่ากาชาดน าโลหิตไปชว่ยเหลือ
ผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาล 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

25 โครงการซ่อมแซม
และเปลี่ยนไส้กรอง
น้ าดื่มภายในโรง
อาหาร 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 15,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้ซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองน้ า
ดื่ม   
เชิงคุณภำพ       
1.มีน้ าดื่มสะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

26 โครงการตรวจ
สุขภาพและตรวจ
สารสเพติด 
นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

170,075.00 122,640.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนทุกระดับชั้น เข้ารบั
การตรวจสุขภาพ 1,537 คน   
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียน ได้รับการตรวจ
ร่างกายและตรวจสารเสพตดิ 

ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

27 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

งานครูที่
ปรึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 10,000.00 - -  

28 โครงการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

งานครูที่
ปรึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 - - 

29 โครงการอบรมครู
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้เรียน 

งานครูที่
ปรึกษา 

-  - - 0.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

30 โครงการเชิดชูครูด ี งานครูที่
ปรึกษา 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 - -  

31 โครงการบริการ
วิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

งานครูที่
ปรึกษา 

-   - - 0.00 0.00 - - 

32 โครงการอาชีวะ
อาสาบริการ 

งานครูที่
ปรึกษา 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

33 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ดิจิทัล
ชุมชน 

งานครูที่
ปรึกษา 

 -  - - 0.00 0.00 - -  

34 โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน Fix 
it Center 
Thailand 4.0 

งานครูที่
ปรึกษา 

 -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

0.00 0.00 - - 

35 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

งานครูที่
ปรึกษา 

-   - - 0.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

36 โครงการพัฒนา
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

งานครูที่
ปรึกษา 

 -  - - 0.00 0.00 - -  

37 โครงการแก้ปัญหา
ออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

งานครูที่
ปรึกษา 

 -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

0.00 0.00 - - 

38 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เคร่ืองวัด
อุณภูมิอินฟาเรด
และเจลลา้งมือ 

งาน
สวัสดิการฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 19,000.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

39 โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรค 
COVID-19 

งาน
สวัสดิการฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 15,000.00 เชิงปริมำณ    
1.เครื่องวัดเทอร์โมสแกน 3 
เครื่อง เจลล้างมือ 5 ลิตร หน้าก
กาผ้ามัสลิน 30 ชิน้ 
เชิงคุณภำพ       
1.นักเรียนและบุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับคัดกรอง 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

40 โครงการจัดซื้อ
เครื่องเทอร์โม
สแกน 

งาน
สวัสดิการฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

0.00 2,000.00 - - 

41 โครงการอาชีวะ
ต้านยาเสพติด 

งานปกครอง  - -  พ.ร.บ.
งบประมาณ 

0.00 0.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ายวชิาการ 
1 โครงการเตรียมความ

พร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - งปม.ระยะสัน้
และอุดหนุน
ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

58,674.00 13,569.00 เชิงปริมำณ                                                                            
1. ครู นักเรียน นักศึกษาที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                                             
เชิงคุณภำพ                                                                           
1. วิทยาลัยการาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกรผา่นการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 



2 โครงการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง และ
การน าหลักสูตรที่พฒันา 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

246,995.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                            
1.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน                     
2.ครูทุกคนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน                      
เชิงคุณภำพ                                                                            
1.ครูทุกคนได้รับการนิเทศใน
ด้านตา่งๆ มีผลการประเมนิไม่ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 ร่วมกับสถาน
ประกอบการไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

        น้อยกว่า 80%   

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพฒันา
หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและ
ติดตามการน าไปใช้ 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 0.00 - -  

4 โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
หนังสือเรียน 

2,887,560.00 2,558,999.80 เชิงปริมำณ                                                                          
1. ทุกแผนกวชิาได้รับหนังสือครบ 
คิดเป็นร้อยละ 100             
 เชิงคุณภำพ                                                                          
1. มีความพึงพอใจในกระบวนการ
จัดซื้อหนังสือเรียน ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

5 โครงการสอนปรับพื้น งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - จัดเก็บจาก
นักเรียน 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                              
1. นักเรียนใหม่ ในระดับ ปวช.1 
เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
80                                                                      
เชิงคุณภำพ                                                                              
1. ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการสอนปรบัพื้นฐานอยู่
ในระดับ ด ี
 

-  

6 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระยะสัน้ 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - งปม.ระยะ
สั้น 

10,000.00 2,000.00 - - 

7 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับชาต ิ

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

145,428.00 105,636.00 เชิงปริมำณ                                                                              
1. ทุกแผนกวชิามีผลงาน
โครงการวิทยาศาสตร ์                  
เชิงคุณภำพ                                                                              
1. มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับ ด ี 

-  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

8 โครงการสัปดาห์
วิชาการ 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - - 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนร่วมฝึกอบรมอาชีพ      
เชิงคุณภำพ                                                                             
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนก
ต่างๆ จ านวน 18 แผนกวิชา 

ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ 

 

9 โครงการศึกษาดู
งานของนักเรียน
นักศึกษา 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

-   - อุดหนุนทั่วไป 50,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1. นักเรียน-นักศึกษา ชั้น ปวช.
1 และ ปวส.1 ทุกคน              
 เชิงคุณภำพ                                                                          
1. มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับ ด ี 

- 

10 โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร ์

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                              
1. ทุกแผนกวชิามีผลงาน
โครงการวิทยาศาสตร ์                  
เชิงคุณภำพ                                                                              
1. มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับ ด ี 

-  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

11 โครงการ SEACAN 
WAR OF STEEL 5 
การแข่งขันหุ่นยนต์
ต่อสู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

45,080.00 0.00 - -  

12 โครงการหุ่นยนต์ซูโม ่ งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

7,000.00 7,000.00 - - 

13 โครงการจัดหา
ผู้ช านาญการสอนวชิา
ภาษาจนีและวชิา
องค์ประกอบศิลป์
ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - อุดหนุนทั่วไป 74,800.00 31,000.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

14 โครงการว่าจ้าง
ผู้ช านาญการใน
ต าแหน่งครูพิเศษ
สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

268,200.00 129,218.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. เพิ่มศักยภาพในการปฏบิัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง          
เชิงคุณภำพ                                                                            
1. พัฒนาบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
และน าไปประกอบอาชีพได้                        

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

15 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยครู
ต่างชาต ิ

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

396,000.00 396,000.00 - - 

16 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ภาคฤดูร้อน 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

 -  - จัดเก็บจาก
ผู้เรียน 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. พัฒนาผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 180 คน โดยใช้เวลาใน
หลักสูตรจ านวน 60-80 ชม.                            
เชิงคุณภำพ                                                                            
1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปต่อยอดเสริมทักษะอาชีพ   

-  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

17 โครงการสะพาน
เชื่อมโยงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับการจัดการ
อาชีวศึกษา ตาม
นโยบายการเชื่อมโยง
การศึกษาระดับ สพฐ.
กับระดับ สอศ. 

งานพฒันา
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                           
1. จ านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการและฝึกอบรมแต่สาขา
วิชาชีพ จ านวน 60 คน                                                        
เชิงคุณภำพ                                                                            
1. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความรู้ความสามารถต่อยอด
ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพ หรือ แสวงหา
ความรู้เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น                                                         

-  

18 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

งานวัดผลฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 29,985.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ       
เชิงคุณภำพ                                                                          
1. สามารถด าเนนิการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

19 โครงการสอบคัดเลือก
นักเรียนระดับ ปวช. 
และนักศึกษาระดบั 
ปวส.เข้าใหม่ น้อมน า
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานวัดผลฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการและงานสื่อฯได้
ด าเนินการปรับแผนจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

-  

20 โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานวัดผลฯ -   - - 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1.นักเรียนผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ปวช.
327 คน ปวส. 244 คน  
เชิงคุณภำพ                                                                          
1.นักเรียนผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

21 โครงการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิด้าน
อาชีวศึกษา 

งานวัดผลฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

24,480.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา 
ปวส.2 ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                                           
2. ปวช. ผ่านเกณฑ์ 244 คน                                                 
3. ปวส. ผ่านเหณพ์ 165 คน                                         
เชิงคุณภำพ                                                                             
1. นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา 
ปวส.2 มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 3.71 
เป็นที่พอใจ 

 

22 โครงการลงนม
ความร่วมมือ
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

งานทวิภาค ี  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
และท า MOU จ านวน 12 แห่ง                                                                         
เชิงคุณภำพ                                                                            
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรง มีศักยภาพในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการที่หลากหลายขึ้น                                                                          

ระดับ 3.57 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

23 โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

งานทวิภาค ี  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 10,000.00 - -  

24 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

งานทวิภาค ี  -  - รายได้
สถานศึกษา 

5,500.00 8,300.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 173 คน                                                    
เชิงคุณภำพ                                                                                
1. นักเรียน นักศึกษามีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                            
2. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคีมีความเข้าใจใน
ระเบียบและข้อตกลงตา่งๆ ใน
การออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                 

ระดับ 3.43 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

25 โครงการปฐมนิเทศ
และสัมนานักเรียน 
นักศึกษาฝีกงานใน
สถานประกอบการ 

งานทวิภาค ี -   - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 14,990.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษาระบบทวิ
ภาคีเข้าร่วมโครงการ 98 คน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.นักเรียนที่ออกฝึก
ประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการเข้าใจกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการ                 

ระดับ 3.43 
เป็นที่พอใจ 

 

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการ
สอน 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 29,810.00 - - 

27 โครงการอบรม
หลักสูตรร่วมกับ
สถาบนัคุรุพัฒนา 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

60,000.00 0.00 - -  



 

 

               รายงานแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 144 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

28 โครงการปรับปรุง
ล าโพง เครื่องเสียง 
และระบบไฟฟา้ 
ห้องประชุม 

งานสื่อการ
เรียนการสอน 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

59,400.00 59,399.00 - -  

29 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงาน 

งานสื่อการ
เรียนการสอน 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

46,700.00 44,500.00 - - 

30 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์
ร่วมกับแผนก
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

66,000.00 66,000.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

31 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 14,600.00 - -  

32 โครงการประกอบ
คอมพิวเตอร์แผนก
การบัญชีร่วมกับ
แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

แผนก
วิชาการบัญช ี

 -  - อุดหนุนทั่วไป 27,000.00 27,000.00 - - 

33 โครงการเสริม
ทักษะการตอกลาย
หนัง 

แผนกวิชา
หัตถกรรม 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,415.00 15,415.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1. ชิ้นงานนาฬิกาหนงัตอกลาย 
จ านวน 20 ชิ้น 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.นักศึกษามีทักษะในการตอก
ลายหนัง 
2.ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน                 

ระดับ 3.57 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

34 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เตาอบ 

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

42,000.00 0.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
บริษัทพรีมาฟูดส์ มีความ
ประสงคบ์ริจาคเตาอบควบคุม
ไฟฟ้า 3 ชัน้ 

-  

35 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เคร่ือง 
ซีลปากแก้ว
อัตโนมัต ิ 

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

13,375.00 0.00 - - 

36 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เก้าอี้และ
ตู้เก็บเอกสาร 

แผนก
วิชาการ
โรงแรมฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,200.00 8,200.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 1 ตู ้
2.เก้าอ้ีท างานหุ้มด้วยหนังเทียม 
2 ตัว 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.มีห้องปฏิบัติงานที่มีความ
สะดวก 
2.การท างานบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

37 โครงการจัดซื้อจักร
เย็บผ้าเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน 

แผนกวิชาค
หกรรม
ศาสตร ์

-   - รายได้
สถานศึกษา 

24,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

38 โครงการฝึกทักษะ
การจัดดอกไม้ใน
พิธีต่างๆ 

แผนกวิชาค
หกรรม
ศาสตร ์

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

6,500.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.แจกันดอกไม้ 23 แจกัน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ฝึกทักษะในการจัดดอกไม้
และน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ                 

ระดับ 3.80 
เป็นที่พอใจ 



39 โครงการอบรม
ทักษะในการใช้
ชีวิตในวัยรุ่น 

แผนก
วิชาการ
ตลาด 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

19,500.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 85 
คน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.นักเรียน มีความรู้และทักษะ
ในการใช้ชีวิตในวัยรุ่น                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

40 โครงการจัดท าคู่มือ
นักเรียน - นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

งานทวิภาค ี  -  - รายได้
สถานศึกษา 

48,000.00 48,000.00 - -  

41 โครงการฝึกทักษะ
การประกอบเครื่อง
เสียงและไมโครโฟน
ห้องประชุมประดู่
อังสนา 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

91,290.00 91,920.00 - - 

42 โครงการฝึกทักษะ
สร้างห้องปฏิบัติการ
ทดสอบดินด้วย
โครงสร้างเหล็ก 

แผนกวิชา
ก่อสร้าง 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

38,997.00 38,997.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

43 โครงการจัดท า
หน้ากากอนามัย
และเจลลา้งมือเพื่อ
การป้องกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19)  

งานหลักสูตร
ฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.กระตุ้นให้ตระหนักเห็น
ความส าคัญและร่วมป้องกันโรค
ติดเชื้อโควิด                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

44 โครงการผลิต
หน้ากาก Face 
Shield ป้องกันภัย 
COVID-19 

งานหลักสูตร
ฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

3,620.00 3,620.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ผลิตหน้ากาก Face Shield 
จ านวน 200 ชิ้น                 

ระดับ 4.00 
เป็นทีพอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

45 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท าสื่อ
การเรียนออนไลน ์

งานสื่อฯ  - -  รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 0.00 - -  

46 โครงการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ในช่วง
ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ด้วย
โปรแกรม Google 
Classroom 

งานสื่อการ
เรียนการ

สอน 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

6,000.00 6,000.00 - - 

47 โครงการฝึกท า
ขนมคุกก้ีส าหรับ
เทศกาลต่างๆ 

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

4,865.00 4,865.00 - -  
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

48 โครงการจัดท าสื่อ
ออนไลนช์่วงการ
ระบาดของโรคไวรสั
โคโรน่า (COVID-19) 
ด้วยโปรแกรม 
Microsoft  Teams 

งานสื่อการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

 - - ไม่มีค่าใช้จา่ย 0.00 0.00 - -  

49 โครงการฝึกทักษะการ
สร้างผนังรั้วด้วยวสัดุ 
Metal Sheet 

แผนกวิชา
ก่อสร้าง 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

89,756.76 89,756.76 - - 

50 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมาย
ประกันสังคม 

แผนก
วิชาการ
ตลาด 

 - - ไม่มีค่าใช้จา่ย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.นักเรียน เข้าร่วมโครงการ 82 
คน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคม                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

51 โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องช่วย
สอน 

แผนก
วิชาการ
ตลาด 

 - - ไม่มีค่าใช้จา่ย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.แผนกวชิาการตลาดมีอุปกรณ์
เครื่องช่วยสอน 2 เคร่ือง 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ใช้
ประกอบในกิจกรรม การสอน ท า
ให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

52 โครงการอบรมสร้าง
ความรู้เรื่องการ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาและแนว
ทางการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

งาน
หลักสูตรฯ 

 - - อุดหนุนทั่วไป 7,400.00 7,400.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ผู้เรียนทุกคนมีวิถีการด ารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม                 

ระดับ 3.86 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

53 โครงการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับ 1 

แผนกวิชา
ไฟฟ้าก าลัง 

 - - ไม่มีค่าใช้จา่ย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง 
งาน 1 สาขาไฟฟ้า จ านวน 53 
คน ผ่านการทดสอบ 51 คน ไม่
ทดสอบ 2 คน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ผลความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินจัดโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สดุ                 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

54 โครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพและ
มาตรฐานและโครงการ
พัฒนาครูผู้สอนระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษา
และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

งานทวิภาค ี  - -  พ.ร.บ.
งบประมาณ 

20,000.00 20,000.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ครูในสถานศึกษาและครูฝึก
เข้าร่วมโครงการ 105 คน 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.ครูฝึกในสถานประกอบการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเทศการ
ฝึกอาชีพ ขั้นตอนการออกนิเทศ 
ตลอดการเขียนแผนฝึกอาชีพ                 

ระดับ 3.57 
เป็นที่พอใจ 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

55 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

งานทวิภาคี  - -  พ.ร.บ.
งบประมาณ 

20,000.00 20,000.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.สถานประกอบการ นักเรียน
ให้ความสนใจร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ                                                                                
1.สถานประกอบการมีความ
เข้าใจในหลักการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีมากข้ึน 
2.นักเรียนให้ความสนใจและ
เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีเพิ่มขึ้น                 

ระดับ 3.71 
เป็นที่พอใจ 

 

56 โครงการจ้างครู
วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

งาน
หลักสูตรฯ 

 - -  พ.ร.บ.
งบประมาณ 

150,000.00 147,500.00   

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 




