


คำนำ 

  การบริหารจัดการการศึกษา  โดยรัฐบาลมอบหมายให้กับสถานศึกษาจัดการศึกษาจัด

งบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพื่อตอบสนองสร้างความเช่ือมั่น

ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและสถานประกอบการในการก้าวสู่ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายอาชีพ  ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับกึ่ง

ฝีมือ ระดับฝีมือ ท้ังนี้ รายงานฉบับนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   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 านึงถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม ท่ีผ่านมาในปีงบประมาณ 2564 
รวมทั้งทิศทางเป้าหมายของวิทยาลัย ฯ ในการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่ภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ฯ 
จ าเป็นต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในปีต่อไป ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และผลท่ีเกิด
ขึ้นกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ เป็นส าคัญ 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 1.2.1 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564 
 1.2.2 เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทงบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 1.2.3 เพื่อน าผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนในปีต่อไป 

1.3 วิธีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 การด าเนินงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักของการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานผ่านการ
บริหาร ผ่านคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฝ่ายท่ีรับผิดชอบท้ัง 4 ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา  หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือหรือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
หลังจากท่ีมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติงานท่ีใช้จ่ายเงิน ฝ่าย/งานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามท่ีฝ่ายแผนงานก าหนด 
เพื่อสามารถตรวจสอบและทราบถึงสถานการใช้จ่ายในปัจจุบัน โดยมีข้ันตอนสรุปได้ดังนี้ 
 1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเป็น
แนวทางในการก าหนดค่าใช้จ่าย ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 2. ฝ่ายอื่นๆ ท่ีรับผิดชอบด าเนินการรวบรวมกิจกรรมโครงการ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมโครงการน าเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมข้อมูล  จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลทุกประเภท ปรับปรุง วิเคราะห์ เพื่อจัดท าเป็นรายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
และน าแผนเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจากวิทยาลัยฯ และน าแผนไปปฏิบัติ 
 4. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. รวบรวมผลการใช้จ่าย และจากฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลมาใช้ในการ
จัดท ารายงานให้สถานศึกษา 
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บทที่ 2 
สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ 2564 

2.1 ประวัติวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ต้ังอยู่เลขท่ี 1456 ถนน กาญจนวนิชย์ ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกาศต้ังศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขึ้นเมื่อวันท่ี 1 

ตุลาคม 2522 โดยได้รับบริจาคท่ีดินจากคุณชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร จ านวน 20 ไร่ มูลค่าท่ีดินในขณะนั้น
ประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานประเทืองปัญญากับอนุชนรุน่หลัง แสดงถึงความกตัญญูกตเวที อุทิศ
บุญกุศลให้กับบุพการี  คณะทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรโดยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ช่ือ
ว่า ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร ตามช่ือของท่านหลวงประธานราษฎร์นิกร เมื่อวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2523  

วันที่ 7 มิถุนำยน 2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกวิชาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกรโดยเปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และขยายการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน  

ผู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน 
ธันวาคม 2523 – ตุลาคม 2526 
  * นายอัน   ปางพุฒิพงศ์  อาจารย์ใหญ ่
พฤศจิกายน 2526 – ตุลาคม 2531 
  * นายสุเมธ   อรุณกมล  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2531 – ตุลาคม 2539 
  * นายมนตรี   อุยยะพัฒน์  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2539 – พฤศจิกายน 2540 
  * นายบุญเรือง   เมืองสง   ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2540 – ตุลาคม 2545 
  * นายบรรเลง   ค าพรรณ์   ผู้อ านวยการ 
มกราคม 2546 – มกราคม 2548 
  * นายมนตรี   อุยยะพัฒน์  ผู้อ านวยการ 
เมษายน 2548 – เมษายน 2552 

 * นางวรรณา   โกสิยาภรณ์   ผู้อ านวยการ 
พฤษภาคม  2552 – กันยายน 2555               

 * นายสุนันท์   เพชรมณี   ผู้อ านวยการ 
มกราคม 2556 – มิถุนายน 2560 
  * นายสุรพล     เอ่ียมส าอางค์  ผู้อ านวยการ 
พฤศจิกายน 2560 – 2563 
  * นายสุคนธ์   แก้วแท้   ผู้อ านวยการ 
ตุลาคม 2563 – ปีปัจจุบัน 
  * นายณัฐกิตต์ิ   ศรีสงศักด์ิธนา  ผู้อ านวยการ 
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2.2 ปรัชญำของวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร   
 ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าวิชาการ บริการสังคม  คือปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้หลัก
ในการด าเนินการบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
      
 

 

 

  
      

      

 

 

 

 

มุ่งมั่นให้นักเรียน นกัศึกษา ได้มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ 

ทักษะเด่น 

มุ่งมั่นให้นักเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพสามารถอยู่ร่วมในสังคม

อย่างมีความสุข 

มุ่งมั่นให้นักเรียน นกัศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

มุ่งมั่นให้นักเรียน นกัศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพรู้จักบ าเพ็ญให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

เน้นคุณธรรม 

น ำวิชำกำร 

บริกำรสังคม 
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ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพกับภาคส่วนต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ด้านวิชาชีพ และขับเคล่ือนสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.3 วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.4 พันธกิจ 

 
 

    

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจท่ี 1 
จัดการเรียนการสอนสายอาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

พันธกิจท่ี 2 
บริการจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

 

พันธกิจท่ี 3 

 

พันธกิจท่ี 4 

 

พันธกิจท่ี 5 

 

พันธกิจท่ี 6 
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2.5 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

อัตลักษณ์ 

 

“ จิตบริกำร ช ำนำญวิชำชีพ ” 

 

เอกลักษณ์ 

 

“ บริกำรวิชำชีพ บริกำรสังคม” 
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2.6 เป้ำประสงค/์เป้ำหมำย วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย (Goal) 

1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

4. มีระบบภำคีเครือข่ำยด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ กับภำคส่วนต่ำงๆ 

5. พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 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 ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษำในทุกระดับ 
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ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

1. เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและท้องถ่ิน 

2. เป็นศูนย์ฝึกอำชพีให้กับประชำชน 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 คร้ังที่ 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
แข่งขันกีฬำเปตองชำยเด๋ียว 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 , นำยศักด์ิชัย  พัศดร , นำยมงคล คงสกุล  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวด
โฟล์คซองคนพันธ์ R ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558        

17. ปีกำรศึกษำ 2559 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ภำคใต้ คร้ังที่ 26 เร่ืองกำรพัฒนำกระดำษจำก
เส้นใยใบสปัรดผสมผงถ่ำนกัมมันต์เพื่อดูดซับแก๊สเอทิลีนและแผ่นกันกระแทกเพือ่ชะลอกำรสุกของ
มะม่วงน้ ำดอกไม้ ระดับ ปวช. 

17. ปีกำรศึกษำ 2560 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เคร่ืองวัดระดับกำรหำยใจคู่กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้รับ
รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย 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 คร้ังที่ 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 เคร่ืองวัดกำรหำยใจคู่
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
กีฬำวิ่งข้ำมร้ัว 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 และว่ิงข้ำมร้ัว 110 เมตรชำย ในกำร
แข่งขันกรีฑำ กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคใต้ คร้ังที่ 17 “สังข์หยดเกมส์” วันที่ 
23-29 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง 

27. ปีกำรศึกษำ 2562 กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ ได้รับ 2 เหรียญทอง กระโดดไกล
ชำย กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ คร้ังที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่ำงวันที่ 2-8 กันยำยน 
2562 ณ จังหวัดลพบุรี 

28. ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน “ทักษะงำน กลึง กัด ตัด ไส ช้ินงำน ระดับ ปวช.” กำร
แขง่ขันทักษะวิชำชีพระดับภำคใต้ คร้ังที่ 31 

29. ปีกำรศึกษำ 2563 นำงกอบพร  ศรีทิพยรำษฎร์ ได้รับรำงวัล “ครูขวัญศิษย์” 
จำกมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ปี 2564 
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2.8 กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ (Strategy) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ ์

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้วยช่องทางที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เทคโนโยลีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ดูและ ติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการทั้งระบบด้วยหลักการประกัน
คุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 
ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาสายอาชีพ
ให้กับผู้ปกครอง และชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเสนอให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 8 

สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ในการจัด
การศึกษาสายอาชีพ ทั้งในระบบนอกระบบ สร้างแหลง่เรยีนรู้ และสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น 

กลยุทธ์ที่ 9 
ส่งเสริมและพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 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) วิชาท่ีท าการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
  1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมปีท่ี 3 หรือ
เทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
  1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนท่ีจบ ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี 
  1.3 ประกาศนียบัตร (ปวช.) สะสมหน่วยกิต ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ รับนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 
  1.4 หลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอาชีพ วิชาเลือกเสรีให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 1. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตรหลากหลายนอกระบบ  มีเวลา
เรียนต้ังแต่ 3-225 ช่ัวโมง รับนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไปท่ีส าเร็จการศึกษา ต้ังแต่ประถมศึกษา
ตอนต้นหรือ  อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงานรวมถึง
การสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น หรือตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย เช่น  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชนโครงการพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น 
 3. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น 
 
 
 

 

บทบำทหน้ำทีข่องวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 

หน้ำที่หลัก 

หน้ำที่รอง 
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2.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

  

 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ 

 
 

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

 
 

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

2546  มาตรา 17) 
 2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึง 
     คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
     2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุก 
        ระดับ 
      2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
          2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
            2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

ภำรกิจ 

พันธกิจ 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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          2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนด    
       หลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
           2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
            2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ  และการส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
            2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ 
        ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
           2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
        มอบหมาย 

 

 

 

 

 มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
 1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center  
 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 
 1.7 ลดการออกกลางคัน 
 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 
 
มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลีย่นกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอยำ่งมี
คุณภำพ” 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
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 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน  
      วิชาชีพ 
 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 ด้ำนคณุภำพสถำนศึกษำ 
 2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 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) 
  - วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 
 2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
 2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 ด้ำนคุณภำพครู 
 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 มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
  - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
  - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
  - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
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26 

27 

 
 

มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและ
ต่ำงประเทศ” 

 4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

2.7 ผังบริเวณวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. อำคำรเรียน 1 (อำคำรตึกอ ำนวยกำร) 
    พื้นที่ใช้สอย 

  ชัน้ที่ 1    ห้องผู้อ านวยการสถานศึกษา , ห้องพยาบาล , ห้องธุรการ ประกอบด้วย 
 -  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร (งานการบัญชี , งานการเงิน , งานบุคลากร , งานทะเบียน , งานสาร
บรรณ , งานเอกสารการพิมพ์ , งานพัสดุ) 
 -  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , งานครูท่ีปรึกษา , งาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  , งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา , งานปกครอง , งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 
 -  ฝ่ำยวิชำกำร (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , งานวัดผลและประเมินผล , งานวิทย
บริการและห้องสมุด , งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี , งานส่ือการเรียนการสอน)  
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  ชั้นที่ 2   ห้องประชุมราชาวดี , ห้องประชุมประดู่อังสนา ประกอบด้วย 
 -  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ (งานวางแผนและงบประมาณ , งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ , 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ , งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา , งานความร่วมมือ 
,    งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ) 
 - งานการเงิน  , งานบัญช ี

  ชั้นที่ 3   ห้องโสตฯ , ห้องเรียนทฤษฎี , แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2. อำคำรเรียน 2 (อำคำรเรียน 4 ชั้น) 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 โรงอาหาร , ห้องเรียนอาหารและโภชนาการ , ห้องจ่ามงกุฎ  
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ์
 -  ชั้นที่ 3 ห้องเรียนทฤษฎี , ห้องดนตรี , ห้องเรียนศิลปะ 
 -  ชั้นที่ 4 ห้องเรียนทฤษฎี 
3. โรงงำน 1 เทคนิคพื้นฐำน 
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียน และปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 
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 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างเช่ือม 
8. โรงงำน 6 ช่ำงก่อสร้ำง 
    พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 9. พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัยฯ 
 10. เสำธงและรูปปั้นหลวงประธำนฯ 
 11. ป้อมยำม 
 12. บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 



 

 

               รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 

 13. อำคำรอเนกประสงค์ 
  พื้นที่ใช้สอย 
  - ชั้น 1  ร้านค้าสหการ และห้อง Canteen (ร้านกาแฟ) 
  - ชั้น 2  แผนกวิชาการขายและการตลาด 
  - ชั้น 3  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  - ชั้น 4  ห้องประชุม 
 14. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 

 พื้นที่ใช้สอย 
  -  ชั้นล่ำง ท่ีนั่งพักผ่อน ห้องพลานามัย ท่ีจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และศูนย์บ่ม 
             เพาะวิสาหกิจ 
  -  ชั้นที่ 1 ห้องสมุด  
  -  ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเทคโนโลยี และห้องส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
  -  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  ห้องเรียนเย็บเส้ือผ้าสตรี , ห้องเรียนทฤษฏี , ห้องส านักงานองค์การนกัวิชาชีพใน 

    อนาคต แห่งประเทศไทย 
 -  ชั้นที่ 2  ห้องเรียนทฤษฎี  
 -  ชั้นที่ 3  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการบัญชี 
 -  ชั้นที่ 4  ห้องเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย- พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
23. บ้ำนพักครู 4 ชั้น (แฟลต) 
24. อำคำรเรียน 4 (โรงงำน 4 ชั้น)        
     พื้นที่ใช้สอย 
 -  ชั้นที่ 1 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 -  ชั้นที่ 2 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 -  ชั้นท่ี 3 ห้องเรียน และปฏิบัติการ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  ชั้นที่ 4 หอประชุม 
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25. โรงงำนเดินสำยไฟ และสนำมวอลเลย์บอล 
        พื้นที่ใช้สอย 
 -  ห้องเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (วิชางานติดต้ังไฟฟ้า) 
 -  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  และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 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 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
1.1.3.1 สาขางานโครงสร้าง 

1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1.1.4.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 1.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง 
1.1.7 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.1.7.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  1.4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

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

2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

2.1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2.1.1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
2.1.1.3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ระบบทวิภาคี) 
2.1.1.4 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
2.1.2.1 สาขางานเครื่องมือกล 
2.1.2.2 สาขางานเครื่องมือกล  (ระบบทวิภาคี) 

  2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
   2.1.3.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 

2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้า 
2.1.4.1 สาขางานไฟฟ้าการควบคุม 
2.1.4.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

  2.1.4.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
  2.1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.1.5.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
  2.1.6 สาขาวิชาก่อสร้าง 
   2.1.6.1 สาขางานก่อสร้าง 
 2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
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   2.2.1.1 สาขางานการบัญชี  
  2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
   2.2.2.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล  
  2.2.3 สาขาวิชาการการตลาด 
    2.2.3.1 สาขางานการตลาด  
 2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2.3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
   2.3.1 สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ระบบทวิภาคี)  

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   รับผู้ท่ีจบการศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ขึ้นไป  โดยใช้เวลา    
 เรียนในแต่ละรายวิชาส้ัน ๆ ไม่เกิน 225 ช่ัวโมง เปิดสอน  4  สาขาวิชาดังนี้ 
 3.1 ประเภทวิชาคหกรรม 
  3.1.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  3.1.2 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 3.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  3.2.1 สาขาวิชาหัตถกรรม 
 3.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

  3.3.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว (กลุ่มงานนวดแผนไทย) 
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นายสุคนธ ์ แกว้แท ้

ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 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 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวจันทภร กลิ่นหอม 
หัวหน้างานบคุลากร 

นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเดช 
หัวหน้างานการเงิน 

นางอรสา ตรีรัตน์ 
หัวหน้างานการบัญช ี

นายอดินันต์  สะแต 
หัวหน้างานพัสดุ 

นายสุรชัย แย้มทิม 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นายมีนิจ  บุญแพทย์ 
หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

นางสาวอุษา บินหรีม 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์  
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวหรรษา  ชูด า 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นายพุทธิพงศ์  อุยยะพัฒน์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศ 

นายจเร  สุทธิภักดี 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

นายเอกชัย  มณี 
หัวหน้างานครทูี่ปรึกษา 

นายสันติ  สุวรรณวงศ์ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นายสิริพงศ์  สุขเกษม 
หัวหน้างานแนะแนวและการ

จัดหางาน 

นางสาวขนิษฐา  ชูเชิด 
หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียน 

นักศึกษา 

นายประเสริฐ ยุทธสะอาด 
หัวหน้างานปกครอง 

นางดาวใจ  ฤทธิเดช 
หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 

นายปริญญา  อินทศร 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

นายสว่าง  คงชนะ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาค ี

นายณภัทร  โฆษิตพันธวงศ์ 
หัวหน้างานสื่อการเรียน 

การสอน 

    นายอ านาจ มณี                 หัวหน้าแผนวิชาชา่งยนต์                         นายสุริยา  ทองมาก         หัวหน้าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
    นางสาวจารุวรรณ  มากชิต    หัวหน้าแผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์            นายธีรชัย  มากชิต         หัวหน้าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
    ว่าที่ รต.เจริญพล  อินขัน      หัวหน้าแผนกวิชาชา่งก่อสร้าง                   นายไชยา  มาฉิม               หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    นายปริญญา  อินทศร          หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                นายนฤพล  หนูทอง           หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    นางจุไรรัตน์  ทองบัว           หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี                      นางสุพรรณี  เส้งวั่น           หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
    นางสาวรชยา  บุญศริิ          หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์               นางสาวจันทภร  กลิ่นหอม   หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
   นางสาวนันท์นภัส  ตะนุสะ    หัวหน้าแผนกวชิาอาหารและโภชนาการ       นางดวงกมล  พรหมชาติ      หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม 
 

นางรัตนา  นิชรานนท์ 
หัวหน้างานวิทยบริการ 

และห้องสมุด 

2.9 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
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2.10 ข้อมูลบุคลำกรอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

1 ผู้บริหาร 5 

2 ข้าราชการครู 42 

3 ข้าราชการพลเรือน 1 

4 พนักงานราชการ 5 

5 ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าที่สอน) - 

6 ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าที่ทั่วไป) - 

7 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 50 

8 ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 43 

รวมท้ังสิ้น 146 

 

หมำยเหตุ : 

    มำช่วยรำชกำร  - คน 

    ไปช่วยรำชกำร  - คน 

    อัตรำว่ำง   - ค 
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ชื่อ -สกุล  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

1. นายณัฐกิตต์ิ ศรีสงศักดิ์ธนา ป.โท - ผู้อ านวยการ 

2. นายจ านนท์ คงพรหม ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3. นายธนพล ขุนเช้ือ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ 

4. นายนิธิศ สมทรัพย์ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ 

5. นายทศวิน บุญเถ่ือนทับ ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ 

6. นายอ านาจ มณี ป.โท ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

7. นายประเสริฐ ยุทธสะอาด ป.ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานปกครอง 

8. นายอนุชาติ นาแก้ว ป.ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 

9. นายปกรณ์ สุขวัฒนโชติ ป.ตรี ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

10. นายสิริพงศ์ สุขเกษม ป.ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานแนะแนว 

11. นายธีรชัย มากชิต ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

12. นายอดินันต์ สะแต ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานพัสดุ 

13. นายไชยา มาฉิม ป.ตรี ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 

14. นายสมชาย กล้าแข็ง ป.ตรี ช่างเช่ือมโลหะ  

15. นายสุริยา ทองมาก ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า 

16. นายเอกชัย มณี ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

17. นายสุรชัย แย้มทิม ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

18. นายอ านวย ลาพินี ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีอาคารสถานท่ี 

รำยชื่อข้ำรำชกำร 
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ชื่อ -สกุล  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

19. นายสันติ สุวรรณวงศ์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

20. นายสว่าง คงชนะ ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานทวิภาคีฯ 

21. นางจารุวรรณ มากชิต ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

22. นายปริญญา อินทศร ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน หัวหน้างานหลักสูตรฯ 

23. ว่าท่ีร้อยตรีเจริญพล อินขัน ป.โท ช่างก่อสร้าง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

24. นายจเร สุทธิภักดี ป.ตรี ช่างก่อสร้าง หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

25. นางรัตนา นิชรานนท์ ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานวิทยบริการ 

26. นางจุไรรัตน ์ ทองบัว ป.ตรี บัญช ี หัวหน้าแผนกการบัญชี 

27. นางสาวส าลี จินดาพล ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานทะเบียน 

28. นางรพีพนัธ ์ วารีกุล ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

29. นางสรณี โยธารักษ์ ป.โท บัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

30. นางอรสา ตรีรัตน์ ป.ตรี บัญช ี หัวหน้างานบัญชี 

31. นางสาวปรียา ทองวงศ์ ป.โท การตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

32. นางสาวจันทภร กล่ินหอม ป.ตรี การโรงแรม หัวหน้างานบุคลากร 

33. นางจิระนนัท์ หมานปุ้เต๊ะ ป.ตรี การโรงแรม หัวหน้างานการโรงแรม 

34. นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์ ป.ตรี การโรงแรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

35. นางสาววรรณิสา รัฐจักร์ ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 

หัวหน้าแผนกผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 

36. นางสาวสุณิษา แพรกเมือง ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

37.นางสาวอุษา              บินหรีม ป.ตรี ศิลปกรรม หัวหน้างานศิลปกรรม 

38. นางกอบพร              ศรีทิพราษฎร์ ป.โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

39. นางดาวใจ ฤทธิเดช ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

40. นางสาวหรรษา ชูด า ป.โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ 

41. นางสาวขนิษฐา ชูเชิด ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลฯ 

42. นางเฉลิมพร ชูศรี ป.โท สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือและ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

43. นางสาวหทัยชนก จิตปล้ืม ป.ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวิจัยฯและเจ้าหน้าท่ี
งานประกนัฯ 

44. นายชารีฟ บาเน็งศิริ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  

45. นางสาวกุลอากร อ่ ามงคล ป.ตรี อาหารและ
โภชนาการ 

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

46. นางดวงกมล พรหมชาติ ป.ตรี ศิลปกรรม หัวหน้างานแผนกวิชาหัตถกรรม 

47. นายนฤพล หนูทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

48. นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช ป.ตรี เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

หัวหน้างานการเงิน 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

1. นายพุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน ์ ป.ตรี ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

2. นายมีนิจ บุญแพทย์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและผู้ช่วยหัวหน้า
งาน 

3. นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

4. นางสาวนันท์นภัส ตะนุสะ ป.ตรี อาหารและ
โภชนาการ 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ และเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงิน 

5. นายณัฎฐปกรณ์ สงนวล ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) 

สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

1. นายนิรุตต์ ทองเอียด ป โท ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ 

2. นายกิตติ พูลแก้ว ป ตรี ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ 

3. นายกรวิทย์ ชูวิจิตร ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

รำยชื่อพนักงำนรำชกำร 

รำยชื่อลูกจ้ำงชั่วครำว 

 (ท ำหน้ำที่สอน) 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) 

สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

4. นายชโลธร           ลีลาวุฒปิระเสริฐ ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ,เจ้าหน้าท่ีงาน
โครงการพิเศษฯ 

5. นายอดิชาต ฉลาด ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

6. นายธรรมรินทร ์ เพชรชู ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

7.ว่าท่ีร้อยเอกสิทธิโชค  สถิรวณิชย์ ป ตรี ช่างยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

8. นายอัษฎา พรหมเพชร ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

9. นายศรายุทธ รักเงิน ป ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี 

10. นายบัตส่อหนี เพ็งโอ ป ตรี เทคนิคพื้นฐาน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

11. นายประสิทธิ์ ทองบัว ป ตรี เทคนิคพื้นฐาน จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

12. นางสาวเกณิกา   พรหมสุข ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  

13. นายศุภชัย ฉ้วนกล่ิน ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานอาคารฯ 

14. นางสาวพีรดา พรหมยก ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

15. นายฑฤบดินทร์    บุญเลิศ ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 

16. นายชนันท์ธิพัฒน ์สุวรรณพจมาน ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย 

17. นายจีระยุทธ      สุวรรณชาตรี ป ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง  

18. นางอรทัย           หนูทอง ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานงานประชาสัมพันธ์  

19. นางสาวอภิญญา    เสียมไหม  ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานการค้า,เจ้าหน้าท่ีงาน
ปกครอง 

20. นางสาวจันจิรา หนูคง ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานการค้า 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) 

สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

21. นางสาวสุปรียา ทองส่ง ป ตรี การตลาด เจ้าหน้าท่ีงาส่งเสริมผลิตผลการค้า 

22. นางนิภาภรณ์ ทองมาก ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

23. นายธนวรรธน ์ ถนอมช ู ป ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานปกครอง 

24. นางรชา จันทรพงค์ ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

25. นางทวิตียา จันทร์พริ้ม ป โท สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

26. นางสาวกรองเงิน นวลนุ่น ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

27. นางสาววรนาถ       แก้วด า ป ตรี สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 

28. นางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี ป ตรี สามัญสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

29. นายศุภชัย เพ็ชรสลับศรี ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

30. นายวิษณุ ทัดสอน ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

31. นายมนัสพงษ ์ สัตถาวร ป ตรี สามัญสัมพันธ์  

32. Mr.Alfonso Jr Tinoy Bagubin  ป ตรี สามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมือ 

33. นายณัฐรัชต์ ล้ิมชูนพรัตน์ ป ตรี อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

34. นายสุภัทรชัย สมพรหม ป ตรี อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ งานวิจัยฯ 

35. นางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ ป ตรี อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 

36. นางสาวภัทรสิริ        เจริญสุข ป ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี 

37. นายภาคภูมิ สว่างรัตน์ ป ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ งานกิจกรรมฯ 

38. นายณัฐพล            สินธโร ป ตรี ช่างกลโรงงาน เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ, งานส่ือฯ  
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/
โท/ตรี...) 

สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

39. นางสาวรชยา บุญศิริ ป ตรี คหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ, งาน
กิจกรรมฯ 

40. นายกิตติศักดิ์ สุรัตน์ ป ตรี คหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ 

41. นางสาวปัทมาวดี   รัตนากาญจน์ ป ตรี ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวหน้างานสารบรรณ 

42. นายสุพัฒน ์ บัวปลอด ป ตรี ช่างก่อสร้าง  

43. นางสาววรรณา        เกื้อสุวรรณ ป ตรี อาหารและ
โภชนาการ 

เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง  

44. นายณัฐพล                       หวันสู 
ป ตรี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ฯ,
เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 

45. นายขจรวุฒิ          มณีฉาย ป ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

46. นางสาวนันทิศา ชาติกระพันธ ์ ป ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ 

47. นางสาวอรทัย         ทองนุ่น ป ตรี ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม 

48. นายสุรเชษฐ์ กาฬวงค์ ป ตรี ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 

49. นายกรกฎ นวลโยม ป ตรี ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

50. นายกฤติเดช พินชนะ ป ตรี ช่างเช่ือมโลหะ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) 

สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

1. นางสาวศิรินทิพย์ ตรีวัย ปวส. - จนท.งานบริหารงานท่ัวไป 

2. นางสาวรศนา เหมมะ ปวส. - จนท.งานบุคลากร 

3. นางสาวอัญชลี   ค าสุวรรณ ปวส. - จนท.งานพัสุและอาคารสถานท่ี 

4. นางสาวจริยา    ชนะถาวร ป.ตรี - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 

5. นางสาวนาเดีย   เบ็ญโส๊ะ ปวส. - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 

6. นายจ าลอง            ลัภกิตโร ปวส. - จนท. งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 

7. นางสาวประภัสสร    จันทภาโส ปวส. - จนท.งานการเงิน 

8. นางสาวณัฐฐา หนูเสน ปวส. - จนท.งานการเงิน 

9. นางสาวเบญจภรณ์   ทองดี ปวส. - จนท.งานบัญชี 

10. นายดาหริด           บินหมาน ปวส. - จนท. งานทะเบียน 

11. นางสาวรัศมี     ปิยะพงศ์ไพศาลกุล ปวส. - จนท.งานทะเบียน 

12. นางสาวพิชญดา      พรหมวิหาร ปวส. - จนท.งานทะเบียน 

13. นางสาวยมลพร        สุวรรณโน ปวส. - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

14. นางจิราภรณ์          เพ็ชรสลับศรี ปวส. - จนท.งานวางแผนงบประมาณ  

15. นางสาวลัดดาวัลณ์   วาโย ปวส. - จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

16. นางสาวจิดาภา       ตันจะโข ปวส. - จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ และ
จนท.งานความร่วมมือ 

 

รำยชื่อลูกจ้ำงชั่วครำว 

 (ท ำหน้ำที่ธุรกำร) 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

17. นางสาวกนกอร       บุญยืน ป.ตรี - จนท.งานประกันคุณภาพฯ และ
จนท.งานวิจัยฯ 

68. นางสาวกมลชนก     ศรีแก้ว ปวส. - จนท.งานกิจกรรมฯ 

69. นางสาวนิสา          แก้วงาม ปวส. - จนท.โครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

70. นางสาวบังอรสุวรรณี  อริยะโส ป.ตรี - จนท.งานสวัสดิการพยาบาล 

71. นางสาวธนวรรณ      อุ้ยนอง ป.ตรี - จนท. งานวัดผลและประเมินผล  

72. นางสาวอรัญญา      จินดาด า ปวส. - จนท.งานวัดผลและประเมินผล  

73. นางสาวเกวลี         ศรีไชย ป.ตรี - จนท.งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

74. นางศุภกาญจน์        จันอิ่ม ปวส. - จนท. งานวิทยบริการและห้องสุ
มด 

75. ว่าท่ีร้อยตรีธิวัฒน ์    บุญส่ง ปวส. - จนท.งานวิทยบริการฯ (ศูนย์
อินเตอร์เน็ต) 

76. นางสาวเอกอนงค์     แสงดี ปวส. - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

77. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว ปวส. - จนท.งานปกครอง 

78. นางสาวนงลักษณ์          มากเมือง ป ตรี -  จนท.งานส่ือฯ และจนท.ทวิภาคี 

79. นางสาววิวรพร             สาแก้ว ป ตรี -  จนท.งานส่ือฯ จนท.วิทยบริการฯ 

80. นายสกรรจ์           ขุนแก้ว ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ 

81. นายธิติพันธ ์ สาสุนีย์ ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 
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ชื่อ - สกุล 

  

กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/
ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

82. นางกฤษณา       มาลีอังศุกุล ปวช. - แม่บ้าน 

83. นางปรีดา          แก้วประกอบ ปวช. - แม่บ้าน 

84. นายสมนึก         ไชยถาวร ม.6 - นักการ 

85. นายดนัย           ถนอมศรี ม.6 - นักการ 

86. นายโอกาส        จินดาใจ ม.6 - นักการ 

87. นายสมเกียรติ     ทองสงค์ ม.6 - นักการ 

88. นายธีระ            จันทชาติ                       ม.3 - ยามรักษาการณ์ 

89. นายไท              เจริญพันธ ์ ม.6 - ยามรักษาการณ์ 

90. นายกิจติพัฒ       บุญรัตน ์ ม.6 - ยามรักษาการณ์ 

91. นายปรีชา           ไชยโยธา ม.6 - ยามรักษาการณ์ 

92. นายสุชาติ            แสงแก้วสุข ปวช. - นักการ 

93. นายทวีสุทธิ์          สุวรรณบุญ ปวช. - นักการ 
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2.11 ข้อมูลนักเรียน 
        2.11.1 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับ (ปวช.)  ข้อมูล 21 ธันวำคม 2563 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดบัชั้น ปวช หมำยเหต ุ
1 2 3  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม     
สำขำวิชำช่ำงยนต ์     

 - 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     
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 41 27 61  

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์     
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 8 20 24  

สำขำวิชำช่ำงเทคนคิคอมพิวเตอร ์     
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 0 0  

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง     
 - สาขางานก่อสร้าง 12 13 12  

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง     
- สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม     

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม     
สำขำวิชำกำรบัญช ี     

 - สาขางานการบัญชี 33 23 39  
สำขำวิชำกำรตลำด     

 - สาขางานการตลาด 21 16 11  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 36 49  
ประเภทวิชำคหกรรม     

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์     

 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 8 14 21  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 22 0 0  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดบัชั้น ปวช หมำยเหต ุ
1 2 3  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว     
สำขำวิชำกำรโรงแรม     

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 24 17 11  
รวมทั้งสิ้น ปวช. 361 304 1,018  

 

 
  (ต่อ) การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดบั (ปวส.)  ข้อมูล 21 ธันวำคม 2563 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
 1 2  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล    

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 24 19  
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 45 35  

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ    
 - สาขางานเครื่องมือกล 14 14  
 - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 12 12  

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

สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์    
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 4  

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

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ    
 - สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 2 6  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    
สำขำวิชำกำรบัญช ี    

- สาขางานการบัญชี 16 15  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
1 2  

สำขำวิชำกำรตลำด    
 - สาขางานการตลาด 18 19  

สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์    
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 31  

รวมทั้งสิ้น ปวส. 244 217  
 

        
  2.11.2 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับ (ปวช.)  ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2564 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดบัชั้น ปวช หมำยเหต ุ
1 2 3  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม     
สำขำวิชำช่ำงยนต ์     

 - สาขางานยานยนต์ 85 61 43  
 - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 42 14 25  
 - สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ (ทวิภาคี) 42 21 15  

สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน     
 - สาขางานเครื่องมือกล 67 21 30  

สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ     
 - สาขางานโครงสร้าง 20 6 9  

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ     
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 75 37 32  

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์     
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 16 8 20  

สำขำวิชำช่ำงเทคนคิคอมพิวเตอร ์     
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 7 0  

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง     
 - สาขางานก่อสร้าง 17 13 15  

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง     
- สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 0 0 0  

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม     
สำขำวิชำกำรบัญช ี     

 - สาขางานการบัญชี 34 31 22  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดบัชั้น ปวช หมำยเหต ุ
1 2 3  

สำขำวิชำกำรตลำด     
 - สาขางานการตลาด 36 23 15  

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 29 31  

ประเภทวิชำคหกรรม     
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์     

 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 14 7 17  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 41 18 0  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว     
สำขำวิชำกำรโรงแรม     

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 12 24 16  
รวมทั้งสิ้น ปวช. 570 320 290  

 

 

  (ต่อ) การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดบั (ปวส.)  ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2564 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
1 2  

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม    
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล    

 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 29 24  
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 22 43  
 - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 19 0  
    

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ    
 - สาขางานเครื่องมือกล 13 13  
 - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 18 12  

สำขำวิชำไฟฟ้ำ    
 - สาขางานไฟฟ้าควบทางคุมอุตสาหกรรม 16 19  
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 9  
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 31 25  
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ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ระดับชั้น ปวส. หมำยเหตุ 
1 2  

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ    
- สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 0 2  

สำขำวิชำอิเล็กทรอนกิส ์    
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0 5  

สำขำวิชำก่อสร้ำง    
 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) 10 11  
 - สาขางานก่อสร้าง (ม.6) 2 3  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ    
สำขำวิชำกำรบัญช ี    

- สาขางานการบัญชี 30 15  
สำขำวิชำกำรตลำด    

 - สาขางานการตลาด 32 13  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์    

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 36  
รวมทั้งสิ้น ปวส. 280 230  
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บทที่ 3 

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
3.1 รำยงำนผลกำรค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2564  
         ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

ท่ี รำยกำร ได้รับโอนจัดสรร จ ำนวนจ่ำยจริง คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ
ของกำร
เบิกจ่ำย 

1 งบบุคลำกร     
  - ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้าง

ประจ า,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่า
วิทยฐานะ) 

27,718,760.00 27,718,760.00 0.00 100 

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,210,600.00 1,167,120.00 43,480.00 96.40 

  - ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 41,600.00 22,800.00 18,800.00 54.80 

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

สอยและวัสดุ) 
833,130.00 833,129.97 0.03 99.99 

       - ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 600,000.00 0.00 100 
       - ค่าสาธารณูปโภค (ของบเหลือ

จ่ายจากงบลงทุน) 
200,000.00 200,000.00 0.00 100 

 2.2 งบประมำณ ปวส.     
       - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
1,553,700.00 1,553,679.96 20.04 99.99 

 2.4 งบประมำณระยะสั้น     
     - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสดุ) 
624,000.00 623,992.74 7.26 99.99 

3 งบลงทุน     
 ครุภัณฑ์     
    - ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการ

วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้ว
แผ่นดินนวมินทราชูทิศ 

313,000.00 313,000.00 0.00 100 
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ท่ี รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือสุทธ ิ คิดเป็นร้อยละ
ของกำร
เบิกจ่ำย 

    - ชุดครุภัณฑ์แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

126,800.00 126,795.00 5.00 99.99 

 สิ่งก่อสร้ำง     
    - ปรับปรุงหลักคาอาคารแผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน 
432,000.00 432,000.00 0.00 100 

4 งบเงินอุดหนุน     
 4.1 โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 ปี 
    

  - ค่าจัดการเรียนการสอน  6,887,250.00 6,887,243.25 6.75 99.99 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 558,900.00 449,880.00 109,020.00 80.49 
  - ค่าหนังสือเรียน  2,430,000.00 2,426,462.65 3,537.35 99.85 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 1,104,300.00 971,100.00 133,200.00 87.93 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1,154,250.00 1,147,916.74 6,333.26 99.45 

 4.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 112,500.00 112,500.00 0.00 100 
 4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ

พัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

116,000.00 115,838.22 161.78 99.86 

5 งบรำยจ่ำยอื่น     
 5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
15,000.00 15,000.00 0.00 100 

 5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

90,000.00 89,970.00 30.00 99.96 

 5.3 โครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) 

312,000.00 311,944.70 55.30 99.98 

 5.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

160,000.00 160,000.00 0.00 100 
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ท่ี รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คงเหลือสุทธ ิ คิดเป็นร้อย

ละของกำร
เบิกจ่ำย 

 5.5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา 

189,600.00 186,600.00 0.00 100 

 5.6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน 

117,600.00 117,600.00 0.00 100 

 5.7 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า 

170,000.00 170,000.00 0.00 100 

 5.8 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000.00 10,000.00 0.00 100 

 5.9 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00 20,000.00 0.00 100 
6 เงินรายได้สถานศึกษา 15,556,083.36 10,233,872.54 0.00 100 
 รวมเบิกจ่ำยทั้งหมด 62,657,073.36 57,017,205.77 5,639,867.59 91.00 
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ตำรำงที่ 2 รำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณ เงินอุดหนุน และเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

        
ท่ี รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 

สถำนศึกษำ 
รวมค่ำใช้จ่ำย 

ท้ังหมด 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ

จัดกำรเรียน
กำรสอน 

ปีงบประมำณ 
2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

รวมงบด ำเนินงำนท้ังสิ้น 1,633,130.00 1,553,700.00 624,000.00 6,887,250.00 1,154,250.00 2,430,000.00 558,900.00 1,104,300.00 16,022,086.36 31,967,616.36 

1 งบด ำเนินงำน 
          

   1.1 ค่ำตอบแทน                      

   - ค่าจ้างชั่วคราว (ธุรการ) - - - 2,442,030.00 - - - - 1,779,025.00 4,221,055.00 

   - ค่าจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) - - - 2,950,812.00 - - - - 2,061,910.00 5,012,722.00 

  - ค่าครองชีพชั่วคราว - - - - - - - - 250,950.00 250,950.00 

   - ค่าตอบแทนวิทยากร - - - - - - - - 134,665.00 134,665.00 

   - ค่าตอบแทนนอกเวลา 11,990.00 20,440.00 3,400.00 7,380.00 - - - - 31,618.00 74,828.00 

   - ค่าสอนพิเศษ 304,160.00 1,016,320.00 150,400.00 297,600.00 - - - - 3,147,920.00 4,916,400.00 

   - ค่าสอนภาคฤดูร้อน - - - - - - - - 91,710.00 91,710.00 

รวมค่ำตอบแทน 316,150.00 1,036,760.00 153,800.00 5,697,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497,798.00 14,702,330.00 
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ท่ี 
 
 
 
 
 

รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ท้ังหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

   1.2 ค่ำใช้สอย                     

   - ค่าเงินสมทบประกันสังคม - - - 193,784.00 - - - - 94,205.00 287,989.00 

  - ค่ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม - - - - - - - - 22,704.00 22,704.00 

   - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 15,894.43 34,539.60 13,593.71 - - - - - 52,764.67 116,792.33 

   - ค่าซ่อมครภุัณฑ์ 30,264.50 20,991.20 1,900.00 - - - - - - 53,155.70 

   - ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง - - 27,240.00 - - - - - - 27,240.00 

   - ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 13,685.30 33,623.20 16,796.00 - - - - - 44,024.00 108,128.50 

   - ค่าบ าบัดน้ าเสีย - - - - - - - - 16,800.00 16,800.00 

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

   - ค่าเช่าทรัพย์สิน 55,430.00 - - - - - - - - 55,430.00 

รวมค่ำใช้สอย 115,274.15 89,154.00 59,529.71 193,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,497.67 697,239.53 
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ท่ี รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ท้ังหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

   1.3 ค่ำวัสดุ 
          

   - ค่าวัสดุการศึกษา - 160,229.66 149,363.00 928,919.43 - - - - - 1,238,512.09 

   - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,614.60 58,211.10 43,328.10 9,350.70 - - - - - 177,504.50 

   - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 432.00 - - - - - - - - 432.00 

   - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,164.90 - - - - - - - - 11,164.90 

   - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,020.00 - - - - - - - - 2,020.00 

   - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว - - - - - - - - - 0.00 

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

   - ค่าวัสดุก่อสร้าง - - 18,719.96 - - - - - - 18,719.96 

   - ค่าวัสดุวารสารและต ารา - - - - - - - - 17,942.00 17,942.00 

   - ค่าวัสดุส านักงาน 43,814.65 49,325.20 57,191.50 16,100.00 - - - - - 166,431.35 

รวมค่ำวัสดุ 124,046.15 267,765.96 268,602.56 954,370.13 0.00 0.00 0.00 0.00 17,942.00 1,632,726.80 
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ท่ี รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ท้ังหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

 1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค           

 
 - ค่าสาธารณูปโภค (โอนจัดสรร
เฉพาะ) 

800,000.00 - - - - - - - - 800,000.00 

 
 - ค่าสาธารณูปโภค (งบด าเนินการ) 277,659.67 160,000.00 142,060.47 41,267.12 - - - - 822,128.09 1,443,115.35 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 1,077,659.67 160,000.00 140,060.47 41,267.12 0.00 0.00 0.00 0.00 822,128.09 2,243,115.35 

2 งบลงทุน           

 2.1 ครุภัณฑ์           

 - ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการ 313,000.00 - - - - - - - - 313,000.00 

 - ชุดครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการ 126,800.00 - - - - - - - - 126,800.00 

 2.2 สิ่งก่อสร้ำง           

 
- ปรับปรุงหลังคาอาคารแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน 

439,800.00 - - - - - - - - 439,800.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 879,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879,600.00 
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ท่ี รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ท้ังหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียนกำร

สอน 
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

3 งบเงินอุดหนุน 
          

 
3.1 โครงกำรสนับสนุนเรียนฟรี 
15 ปี           

 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - - 449,880.00 - - 449,880.00 

 
- ค่าหนังสือเรียน - - - - - 2,426,462.65 - - - 2,426,462.65 

 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- - - - 1,147,916.74 - - - - 1,147,916.74 

 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - - - - - 971,100.00 - 971,100.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117,916.74 2,426,462.65 449,880.00 971,100.00 0.00 4,995,359.39 

3 งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
          

 
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร - - - - - - - - 270,972.28 270,972.28 

 
- โครงการฝ่ายแผนงานฯ - - - - - - - - 174,749.00 174,749.00 

 
- โครงการฝ่ายพัฒนาการศึกษา - - - - - - - - 624,439.00 624,439.00 
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ท่ี รำยกำร งบประมำณ เงินอุดหนุน ปวช. เงินรำยได้ 
สถำนศึกษำ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
ท้ังหมด 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนค่ำ
จัดกำรเรียน

กำรสอน 
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน
ปีงบประมำณ  

2564 

อุดหนุนค่ำ
หนังสือเรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำร

เรียน
ปีงบประมำณ 

2564 

อุดหนุนค่ำ
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ปีงบประมำณ  
2564 

 
- โครงการฝ่ายวิชาการ - - - - - - - - 476,886.50 476,886.50 

 
- เงินส ารองฉุกเฉิน (โครงการ
นอกแผนฯ) 

- - - - - - - - 109,460..00 109,460.00 

รวมงบรำยจ่ำยอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,656,506.78 1,656,506.78 

 
รวมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 1,633,130.33 1,553,679.96 623,992.74 6,887,243.25     10,233,731.52 25,927,277.85 

 
ส ำรองฉุกเฉิน/คงเหลือจำก
เงินโอนจัดสรรจริง 

0.03 20.04 7.26 6.75 6,333.26 3,537.35 109,020.00 133,200.00 5,788,213.82 6,040,338.51 
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ตำรำงที ่3 เปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยเงินประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี รำยกำร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 งบบุคลำกร 28,442,718.08 28,677,489.68 28,908,680.00 

2 งบด ำเนินงำน  5,093,022.18 3,930,233.46 3,810,802.67 

3 งบลงทุน 15,052,670.00 2,134,000.00 871,795.00 

4 งบเงินอุดหนุน 14,975,978.11 13,956,523.81 12,110,940.86 

5 งบรำยจ่ำยอื่นๆ 1,962,492.16 1,047,700.00 1,081,114.70 

6 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 7,535,133.10 8,332,223.60 10,233,872.54 

  รวมทั้งสิ้น 73,062,013.63 58,078,170.55 57,017,205.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ : เปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
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ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี รำยกำร 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1 ค่ำตอบแทน 4,787,130.00 7,497,798.00 73.26 
2 ค่ำใช้สอย  148,705.00 239,497.67 2.34 
3 ค่ำวัสดุ 62,166.00 17,942.00 0.18 
4 ค่ำสำธำรณูปโภค 829,128.12 822,128.09 8.03 
5 งบรำยจ่ำยอื่นๆ (ประเภท

โครงกำร) 
2,505,094.48 1,656,506.78 16.19 

 รวมทั้งสิ้น 8,332,223.60 10,233,872.54 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 

สรุปผลตำรำงที่ 4 กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาใน 100% นั้นมีการจัดสรรเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวเจ้าหน้าท่ีธุรการและครูพิเศษสอน ,ค่าสอนเกินภาระงาน,ค่าสอนภาคฤดูร้อน,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าครองชีพช่ัวคราว,ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ) 73.26% งบรายจ่ายอื่น (ประเภท
โครงการตามภาระงานประจ า) 16.19% ค่าสาธารณูปโภค 8.03% ค่าใช้สอย 2.34% ค่าวัสดุ 0.18% 
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ตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนุนทั่วไป) 
             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
. 

ท่ี รำยกำร เงินอุดหนุนค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

เงินอุดหนุนค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่ำตอบแทน 6,430,223.00 5,697,822.00 80.80 

2 ค่ำใช้สอย  424,810.80 193,784.00 5.34 

3 ค่ำวัสดุ 736,557.30 954,370.13 9.26 

4 ค่ำสำธำรณูปโภค 366,159.23 41,267.12 4.60 

  รวมทั้งสิ้น 7,957,750.33 6,887,243.25 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนุนทั่วไป) 
 
สรุปผลตำรำงที่ 5 กำรใช้เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อุดหนนุทั่วไป)  
                      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนใน 100% มีการจัดสรรและเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ,ค่าสอนเกินภาระงาน,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่านอกเวลารายการ) 
82.73% ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา) 13.86% ค่าใช้สอย (ค่าประกันสังคมและค่าเดินทางไป
ราชการ) 2.81% ค่าสาธารณูปโภค 0.60% 
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ตำรำงที่ 6 สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี รำยกำร เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

1 กิจกรรมวิชำกำร 784,060.14 68.30   

2 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 318,747.60 27.77   

3 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 45,109.00 3.93   
4 กิจกรรมศึกษำดูงำน 0.00 0.00  
  รวมทั้งสิ้น 1,147,916.74 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ : สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 
 
สรุปผลตำรำงที่ 6 กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                      ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
 

 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 100% มีการจัดสรรและเบิกจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมวิชาการ 68.30% กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 27.77% กจิกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.93%  
 
 



 

 

               รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 53 

ตำรำงที่ 7 สรุปผลกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเคร่ืองแบบ
นักเรียน นักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี รำยกำร โอนจัดสรร เบิกจ่ำยจริง คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

1 ค่ำหนังสือเรียน 2,430,000.00 2,426,462.65 99.85   

2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 558,900.00 449,880.00 80.49   

3 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
นักศึกษำ 

1,104,300.00 971,100.00 87.94 
  

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปผลตำรำงที่ 7 กำรใช้เงินค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
 

การเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือเรียนฟรี มีการเบิกจ่ายร้อยละ 99.99% งบประมาณท่ีได้รีบโอนจัดสรรค่า
อุปกรณ์การเรียน มีการเบิกจ่ายร้อยละ 80.49%  และค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา มีการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 87.94% 
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ตำรำงที่ 8 สรุปผลกำรใช้เงินเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำย ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่ำสำธำรณูปโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ท่ี รำยกำร เงินงบประมำณ เงินอุดหนุนค่ำจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

รวมเงิน 

1 ค่าตอบแทน 1,506,710.00 5,697,822.00 7,497,798.00 14,702,330.00 
2 ค่าใช้สอย 263,957.86 193,784.00 239,497.67 697,239.53 
3 ค่าวัสดุ 660,414.67 954,370.13 17,942.00 1,632,726.80 
4 ค่าสาธารณูปโภค 1,379,720.14 41,267.12 822,128.09 2,243,115.35 
5 งบรายจ่ายอื่น (โครงการ

ตามภาระงาน) 
0.00 0.00 1,656,506.78 1,656,506.78 

รวมทั้งสิ้น 3,810,802.67 6,887,243.25 10,233,872.54 20,931,918.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมิ : สรุปแยกประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ อุดหนุนค่ำจัดเรียนกำรสอน 
รำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

สรุปผลตำรำงที่ 8 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ในแต่
ละหมวดเงิน ของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายจากเงิน 
เงินรายได้สถานศึกษา 51.00% อุดหนุน 38.75% เงินงบประมาณ 10.25% หมวดค่าใช้สอย เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณ 37.86% เงินรายได้สถานศึกษา 34.35% เงินอุดหนุน 27.79% หมวดค่าวัสดุ 
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน 58.45% เงินงบประมาณ 40.45% เงินรายได้สถานศึกษา 1.10% หมวดค่า
สาธารณูปโภค เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 61.51% เงินรายได้สถานศึกษา 36.65% เงินอุดหนุน 
1.84% หมวดงบรายจ่ายอื่น (โครงการตามภาระงาน) เบิกจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 100%  
สรุปภาพรวมวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายงบประมาณท้ังส้ินจากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 
10,233,872.54 บาท คิดเป็น 48.89% จากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 6,887,243.25 บาท คิดเป็น 
32.90% จากเงินงบประมาณ 3,810,802.67 บาท คิดเป็น 18.21% 
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บทที่ 4 

รำยงำนผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 148 โครงกำร ด ำเนินกำร 96 ไม่ด ำเนินโครงกำร 52 คิดเป็นร้อยละ 64.86 

 

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

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยบริหำรทรพัยำกร 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

 43,500.00   15,400.00  เชิงปริมำณ                            
1.ได้วารสารประชาสัมพันธ์และไว
นิล  
เชิงคุณภาพ                            
1.นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปรับทราบข่าวสารรับสมัคร 

 ระดับ 4.00  
เป็นที่พอใจ 

  

2 โครงการท าประกัน
รถยนต์วิทยาลัยฯ 

งานพัสดุ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

 19,000.00   17,695.53  เชิงปริมำณ                            
1.ได้ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง
บุคคลที่ 3 จ านวน 5 คัน 
เชิงคุณภาพ                            
1.ได้ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครอง
บุคคลที่ 3 

 ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

  

3 โครงการต่อ พ.ร.บ.
รถยนต์ 

งานพัสดุ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

  8,500.00    7,952.24  เชิงปริมำณ                            
1.ได้ พ.ร.บ.รถยนต์ จ านวน 3 คัน 
เชิงคุณภาพ                            
1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 และคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

งานทะเบียน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 19,995.00 เชิงปริมำณ                            
1.มีวัสดุส านักงานไว้ใช้
ด าเนินงานด้านเอกสาร 
เชิงคุณภำพ                      
1.ท าให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน 

ระดับ 3.71 เป็น
ที่พอใจ  

 

5 โครงการจัดจ้างท าคู่มือ
การรับสมคัรเข้าศึกษา
ต่อปีการศึกษา 2564 

งานทะเบียน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

14,400.00 14,400.00 เชิงปริมำณ                            
1.มีคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อ จ านวน 1,200 เล่ม 
เชิงคุณภำพ                      
1.ผู้สมัครเข้าใจข้ันตอนการ
สมัคร การมอบตัว 

ระดับ 4.00 เป็น
ที่พอใจ  

  

6 โครงการจัดซื้อวัสดุใน
การจัดท าบัตรนักเรียน 
นักศึกษา 

งานทะเบียน  -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 19,902.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้บัตรนักเรียน นักศึกษา 
แบบ Smart Card 
เชิงคุณภำพ                      
1.นักเรียน นักศึกษา มีบัตร
ประจ าตัว 

 ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร 
  

จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำย
เหต ุ
  

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

7 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ตึก
อ านวยการ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

8 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบ
ประปาภายในวิทยาลัย 

งานอาคาร
สถานท่ี 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

9 โครงการบ ารุงดูแลงาน
อาคารสถานท่ี 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

69,000.00 85,979.06 เชิงปริมาณ                              
1.ได้วสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ซ่อมแซมของงานอาคารสถานท่ีได้
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ                              
1.สามารถน าวัสดุและอุปกรณ์ไปใช้
ซ่อมแซมอาคารท่ีช ารุด 

 ระดับ 3.72 
เป็นท่ีพอใจ 

 

10 โครงการซ่อมบ้านพักครู งานอาคาร
สถานท่ี 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

11 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าถนน
เข้าบ้านพักครู 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 เชิงปริมำณ                             
1.ได้ไฟฟ้าติดต้ังบนเสาไฟฟ้า 
เชิงคณุภำพ                            
1.ถนนและบ้านพักมีความสว่างใน

 ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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เวลากลางคืน 

 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

12 โครงการซ่อมปั๊มน้ า
สหการวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

12,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -   

13 โครงการจงรักภักดี
ราชวงศ์จักรี 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

35,500.00 8,265.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้บรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จ านวน 4 แผ่น 
เชิงคุณภำพ                      
1.เพ่ือให้เกิดการส านึกและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ  

 

14 โครงการปรับปรุงพัด
ลมหอประชุมอาคาร 
4 ช้ัน 4 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 9,894.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้พัดลม 4 ตัว 
เชิงคุณภำพ                      
1.มีบรรยากาศห้องประชุมไม่
ร้อนอบอ้าว 

 ระดับ 4.00 
เป็นที่พอใจ 

 

15 โครงการปรับปรุง
ห้องนอนครูเวร 

งานอาคาร
สถานท่ี 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

3,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

16 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในและนอก
ห้องเรียน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 6,640.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้หลอดไฟฟ้าใหม่ ตามจ านวนที่
เสีย                              เชิง
คุณภำพ                                        
1.มีแสงสว่างเพียงพอในช่วงเวลาฝน
ตกหรือตอนเย็นๆ 

ระดับ 3.58 เป็น
ที่พอใจ  

 

17 โครงการจัดท าไวนิล 
ธง และอุปกรณ์ต่างๆ
ในวันส าคัญต่างๆ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 3,000.00 ได้ด าเนินการแล้ว แต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ 

-  

18 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ซักผ้าและชุดผ้าปูท่ี
นอนห้องครูนอนเวร 

งานอาคาร
สถานท่ี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

9,100.00 8,750.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้ครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 
เชิงคุณภำพ                             
1.มีเครื่องซักผ้าพร้อมใชง้าน           
2.มีผ้าปูที่นอที่สะอาด 

ระดับ 4.00 เป็น
ที่พอใจ  

 

19 โครงการเชิดชูเกียรติ งาน  -  - รายได้ 8,400.00 5,400.00 ได้ด าเนินการแล้ว แต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ 

-   
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ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร สถานศึกษา 

 
 
 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

20 โครงการอบรมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

งานบุคลากร -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

21 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารฯ 

งานบุคลากร -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -   

22 โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

งานบุคลากร -  - รายได้
สถานศึกษา 

90,000.00 7,952.24 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -   

23 โครงการจัดท าป้าย
ท าเนียบบุคลากร 

งานบุคลากร  -  - รายได้
สถานศึกษา 

9,000.00 5,800.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  
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24 โครงการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

-  - - 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

25 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

 -  - - 0.00 0.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ  

 -   

26 โครงการจัดท าบัตร
ประจ าตัว ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งาน
บุคลากร 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

6,000.00 31,900.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงาน
ผลโครงการ  

 - ปรับแผนขอ
ใช้เงินเพิ่ม

จากโครงการ
ศึกดูงาน 
25,000  

27 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพผู้ส าเร็จ

งาน
ทะเบียน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 19,190.00 เชิงปริมำณ                            
1.ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย 
จ านวน 600 คน 
เชิงคุณภำพ                      

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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การศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษา
เพ่ิมข้ึน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

28 โครงการจ้างครู
วิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

งาน
บุคลากร 

 -  - งบจัดสรร
จาก สอศ. 

119,000.00 119,000.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงานผล
โครงการ  

 -  

29 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติงาน
บุคลากรและงาน
สารบรรณ 

งาน
บุคลากร 

- -   รายได้
สถานศึกษา 

35,000.00 35,000.00 ด าเนินการแล้วแต่ไม่รายงานผล
โครงการ  

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

1 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

งาน
วางแผน 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1. ได้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 12 
เล่ม  
เชิงคณุภำพ                                        
1.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.             
2. สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ           
3.ผู้บริหาร มีแผนปฏิบัติราชการฯ ไว้

ระดับ 3.85 เป็นท่ี
พอใจ 
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เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ 
ก ากับ ติดตามให้สามารถบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรของสถานศึกษา 

 
 

ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำย
เหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

   

2 ต่ออายุโดเมนเนม งานศูนย์ข้อมูล
ฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

900 856 เชิงปริมำณ                               
1.เพื่อต่ออายุโดเมนเนม                                        
เชิงคณุภำพ                             
1.ได้โดเมนเนม www.lpt.ac.th เป็น
เวลา 1 ปี                                       

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

งานศูนย์ข้อมูล
ฯ 

 -  - ค่ากิจกรรรม
พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 14,200.00 เชิงปริมำณ                               
1.ได้เครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง
ขนาด 9,200 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง                                        
เชิงคณุภำพ                              
1.มีห้องเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีระบบ เปิด-ปิด 
แอร์อัตโนมัติตลดอด 24 ช่ัวโมง                                       

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 

http://www.lpt.ac.th/
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ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

5 ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

งานศูนย์ข้อมูล
ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

95,000.00 94,000.00 เชิงปริมำณ                                        
1.นักเรียน นักศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตและ
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างท่ัวถึง                          
2.จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการอินเตอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 50 
เชิงคณุภำพ                                        
1.มีระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายครอบคลุมทุกพื้นท่ี        2.การศึกษา
หาความรู้สามารถค้นคว้าได้ทุกที่ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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6 โครงการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาให้
ความรู้/องค์กร
วิชาชีพ 

งานความ
ร่วมมือ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

150,000.00 12,745.00 เชิงปริมำณ                                        
1.นักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชามีการจัดหา
ผู้เช่ียวชาญมาพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90  
เชิงคณุภำพ                                        
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะ ฝีมือ และ
ประสบการณ์ตรง 

ระดับ 2.85 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 
 

ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำม
แผน 

ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

7 โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

งานความ
ร่วมมือ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

50,940.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์โควิด 

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

งานประกันฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

27,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์โควิด 

-  

 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำย
เหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

9 โครงการจัดท า
เอกสารรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ประจ าปี 2563 

งานประกันฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,000.00 8,000.00 เชิงปริมำณ                                        
1.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีก 2563 จ านวน 20 เล่ม  
เชิงคณุภำพ                                        
1.ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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10 โครงการเตรียมพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
และรับรองคุณภาพ
การศึกษา(รอบ 5) 

งานประกันฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

37,600.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติดสถานการณ์ โควิด 

 

  

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

งานประกันฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

14,800.00 11,700.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้ตู้เอกสาร 2 บานประตู 2 ตู้ และตู้บาน
เลื่อนกระจก 1 ตู้  
เชิงคณุภำพ                                        
1.การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 
 
 

 
ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 
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12 โครงการประกวด
ผลงานโครงการวิชาชีพ 
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
ของนักเรียน นักเรียน
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ครู ระดับสถานศึกษา 

งานวิจัยฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

11,500.00 11,500.00 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเข้าร่วม
ประกวด ระดับถานศึกษา จ านวน 
27 ช้ิน 
เชิงคณุภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษามีผลงานวิจัย 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

13 โครงการสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และ
ส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

งานวิจัยฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

 

  

 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 
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14 โครงการเข้ารว่มโครงการ
ประกวดผลงานโครงการ
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีผ่านเข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน 
ระดับอาชีวศึกษา,ระดับ
ภาค,ระดับชาติ 

งานวิจัยฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

90,000.00 63,360.00 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม
ประกวด ระดับอศจ. จ านวน 30 ช้ิน 
เชิงคณุภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
และโครงงานในระดับ ดี 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

15 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ช้ินงานส่ิงประดิษฐ์เข้า
ร่วมการประกวด
โครงการส่ิงประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ระดับภาคและ
ระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

งานวิจัยฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

 

  

 
 
 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 
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16 โครงการพัฒนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงาน
วิจัยวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
และการต่อยอด
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

 

-  

17 โครงการประกวด
แข่งขันงานวิจัย
ของบุคลากรครู
และการเผยแพร่
ผลงานทางด้าน
วิชาการของ
สถานศึกษา 

งานวิจัยฯ -   - รายได้
สถานศึกษา 

2,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

 

-  

 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 
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      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

18 โครงการอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

งานความ
ร่วมมือ 

-   - รองบจัดสรร
จาก สอศ. 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการเน่ืองจากไม่ได้
รับงบจัดสรรจาก สอศ. 

-  

19 โครงการฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนครู
และนักศึกษากับ
สถานศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย 

งานความ
ร่วมมือ 

-   - รองบจัดสรร
จาก สอศ. 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการเน่ืองจากไม่ได้
รับงบจัดสรรจาก สอศ. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 
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      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

20 โครงการส่งเสริม
ประกอบอาชีพ
อิสระของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

งานส่งเสริมฯ  -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

90,000.00 89,970 เชิงปริมำณ                                        
1.จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่า 40 คน                       
2.มีการน าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทย์ 
มาต่อยอดเชิงธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 
ธุรกิจ 
เชิงคณุภำพ                                        
1.สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ                             
2.สถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุน และการพัฒนาขีด
ความสามารถให้ผู้เรียนประกอบ
ธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเด่ิม 

  

 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 
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      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

21 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

งานวางแผน
ฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 14 
เล่ม 
เชิงคณุภำพ                                        
1.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 

ระดับ 3.80 
เป็นท่ีพอใจ 

 

22 โครงการติดตาม
ผลการด าเนิน
โครงการและการ
เบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

งานวางแผน
ฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ติดตามรายงานผลการเบิกจ่าย 
เป็นไตรมาสท่ี 1-4                         
2.ได้สรุปติดตามรายงานผลโครงการ
ตามแผนฯเป็นไตรมาสท่ี 1-4 
จ านวน 4 ครั้ง 
เชิงคณุภำพ                                        
1.การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ระดับ 3.42 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

23 โครงการปรับ
แผนการใช้เงิน
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
264 

งานวางแผนฯ  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้ด าเนินการปรับแผนการใช้
เงิน จ านวน 4 โครงการ 
เชิงคุณภำพ                                        
1.ปรับแผนการใช้เงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างประหยัด 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

24 โครงการรายงาน/
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

งานวางแผนฯ  -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ได้ด าเนินการเป็นรูปเล่ม 
เชิงคุณภำพ                                        
1.มีรายงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 



 

 

               รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 76 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

25 พัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สถานศึกษาเช่ือมโยง
หน่วยงานภายนอก 

งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูล
สถานศึกษากับหน ่วยงานภายนอก 
เชิงคณุภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

26 บริการข้อมูล
สารสนเทศให้
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร 

งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.พัฒนาบริการข้อมูลสารสนเทศให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร                             
เชิงคณุภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

27 จัดท าข้อมูล
สถานศึกษา 9 ด้าน 

งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.เอกสารข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 
5 เล่ม 
เชิงคณุภำพ                                        
1.มีการจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุก
ข้อมูล 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

28 จัดเก็บข้อมูลศูนย์
ก าลังคน (v-cop) 

งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                        
1.พัฒนาบริการจัดเก็บข้อมูลศูนย์
ก าลังคนให้นักเรียน นักศึกษา 
เชิงคณุภำพ                                        
1.นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
1,2,3 และปวส.1,2 ได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

29 โครงการพัฒนา
ตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้น
สังกัด 

งานประกัน
ฯ 

-   - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

 

-  

30 โครงการพัฒนาความ
ร่วมมืออาชีวศึกษา 

งานความ
ร่วมมือ 

 -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

160,000.00 160,000.00 เชิงปริมำณ                                        
1.ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 
จ านวน 1 คน 
เชิงคณุภำพ                                        
1.สามารถจัดหาครูผู้สอนได้เพียงพอ
ต่อการบริการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

31 โครงการสร้างองค์
ความรู้ทางการ
อาชีวศึกษาเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

งานวิจัยฯ  -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

116,000.00 115,838.22 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่รายงานผล
โครงการ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

           

- กิจกรรมองคก์ำรนกัวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
 1. โครงการส่งเสริม

สุขภาพและนันทนาการ 
(ส่งท้ายปีเก่า) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

8,000.00 8,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 500 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92                                      
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม                                   

ระดับ 4.00  
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 2. โครงการเริมสร้าง
ประชาธิปไตย (เลือกต้ัง 
นายก อวท.) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,000.00 1,960.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนจ านวน 444 คน 
เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
74.00                                      
เชิงคณุภำพ       
1.สร้างจิตส านึกที่ดีของ
ระบอบประชาธิปไตยต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ                                   

ระดับ 4.00  
เป็นท่ีพอใจ 

 

 3. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานองค์การนัก
วิชาชีพฯ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

7,520.00 7,430.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม                                      
เชิงคณุภำพ       
1.ผ่านการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น                                   

ระดับ 4.00  
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

10,000.00 9,880.00 เชิงปริมำณ    
1.สามารถคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาเป็นตัวแทนเข้ารับ
การประเมิน                                      
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การคัดเลือก มีคุณสมบัติ
ตามท่ีเกณฑ์การประเมิน                                   

ระดับ 4.00  
เป็นท่ีพอใจ 

 

 5. โครงการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ. 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

 6. โครงการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับ 
ภาคใต้ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร 

  
จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  

 7. โครงการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับ ชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  

 8. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 
 

ไม่ได้ด าเนินการ -  

 9.โครงการประกวด
โครงการชมรม
วิชาชีพดีเด่น 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ -  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 10.โครงการการประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน 
และการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 11.โครงการการประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน 
และการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอศจ. 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

15,000.00 9,505 ด าเนินการเรียบร้อยแล้วแต่
ยังไม่รายงานผล 

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

หมำยเหตุ 
      ท ำ 

แล้ว 
ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 12. โครงการการ
ประกวดแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน และ
การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ
ภาค 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 13. โครงการการ
ประกวดแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน และ
การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ระดับชาติ 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 14. โครงการร้อยดวงใจ 
ถักทอใจ สานสายใย 
มุทิตา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 15. โครงการพัฒนา
ภาวะผู้น าเพื่อการ
บริหารเชิงสร้างสรรค์ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

40,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 16. โครงการยิ้ม ไหว้ 
สวสัดี ขอบคุณ ขอโทษ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

800.00 790.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน จ านวน 500 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 178.60                   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน นักศึกษา เพิ่ม
เสริมสร้างพัฒนาการย้ิม การ
ไหว้ การสวัสดี 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 17. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร้างระเบียบ
วินัย 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,275.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 18. โครงการวันดินโลก 
(5 ธันวาคม) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

800.00 790.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วมจ านวน 600 
คิดเป็นร้อยละ 100                   
เชิงคณุภำพ       
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนอง
นโยบายของสอศ. 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 19. โครงการรับการ
ประเมินองค์การฯ 
มาตรฐานดีเด่น ระดับ
กลุ่มจังหวัด 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

10,000.00 9,944.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วม 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 100                   
เชิงคณุภำพ       
1.ได้รบัการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 20. โครงการรับการ
ประเมินสถานศึกษา
คุณธรรม  

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 21. โครงการอบรม
คุณธรรมในสถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 22. โครงการปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

6,000.00 9,225.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ จ านวน 200 คน                   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ
การปฏิบัติของสถานศึกษา 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 23. โครงการแข่งขันกีฬา
สีภายใน "หลวงประธาน
เกมส์" ครั้งท่ี 20 
(ประจ าปีการศึกษา 
2564) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 24. โครงการพัฒนาห้อง
องค์การนักวิชาชีพนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 25. โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

11,000.00 6,837.00 เชิงปริมำณ    
1.มีทักษะพื้นฐาน จ านวน 18 
รายการ                         
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน ในระดับสถานศึกษา
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ตนเอง 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์

 1. โครงการวัน
คล้ายสวรรคต 
รัชกาลท่ี 9 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.คณะกรรม อวท. จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 99                                    
เชิงคณุภำพ       
1.คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 2. โครงการ 23 
ตุลาคม  
ปิยมหาราช 

งานกิจกรรมฯ/
อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ตัวแทนนักเรียน 15 คน เข้าร่วม
กิจกรรม                                    
เชิงคณุภำพ       
1.ได้ร่วมถวายราชสักการะพระบรม
ราชาอนุสาวรีย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผน
จัดสรร 

  

จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  

 3.โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวิชราลงกรณ
มหิศภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริบูรณ์ดุลยเดช สยา
มินิทราธิเบศราชวโรดม 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 3,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน เข้าร่วม จ านวน 
300 คน                                    
เชิงคณุภำพ       
1.คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 4. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (วัน
มาฆบูชา) 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 5.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 
(วันวิสาฃบูชา) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 6. โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,970.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนจ านวน 600 คน ครู
และบุคลากร จ านวน 50 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม                                    
เชิงคณุภำพ       
1.คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (วัน
อาสาฬหบูชา + วัน
เข้าพรรษา) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

36,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 8. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (ตัก
บาตรข้ึนปีใหม่) 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 9. โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ
มิลลักษณ พระบรมราชินี 

งาน
กิจกรรมฯ/

อวท. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

6,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพช่ำงยนต ์

 1 โครงการประกวด
ผลงานและสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียน นักศึกษา 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 1 โครงการประกวด
ผลงานและสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียน นักศึกษา 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 2. โครงการอาชีวะ
บริการยานยนต์ 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 3. โครงการแข่งขันกีฬา ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

8,050.00 8,050.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 250 คน                              
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำม ประเภทเงิน แผน จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหต ุ
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แผน จัดสรร ในโครงกำร 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

ยนต์ 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 15,000.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 220 คน                              
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์
ได้เห็นคุณค่าทางศาสนา 
วัฒนธรรม และมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพกลโรงงำน 
 1. โครงการจัดการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ชมรม

วิชาชีพช่าง
กลโรงงาน 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,280.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 2. โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อบรมซ่อมเครื่องจักร 

ชมรม
วิชาชีพช่าง
กลโรงงาน 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพช่ำงไฟฟ้ำ  
 1. โครงการแข่งขันกีฬา ชมรม

วิชาชีพ
ไฟฟ้าก าลัง 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,725.00 เชิงปริมำณ    
1.นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่าง
ไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม 219 คน                                    
เชิงคณุภำพ       
1.นักศึกษามีพฤติกรรมมี
คุณธรรมในการด ารงชีวิต 

ระดับ 4.00 
เป็นพอใจ 

 

 2. โครงการประกวดร้อง
เพลงสร้างดาวต้านยา
เสพติด 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4,700.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 3. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,700.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,630.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 5. โครงการพัฒนา
ส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ 

ชมรม
วิชาชีพ

ไฟฟ้าก าลัง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพช่ำงอิเลก็ทรอนกิส ์
 1.6.1 โครงการแข่งขัน

กีฬา 
ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,055.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 
คน                                    
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย 
80% 

ระดับ 4.00 
เป็นพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 2. โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,500.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน                                    
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย 
80% 

ระดับ 4.00 
เป็นพอใจ 

 

 3. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 4,995.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 4. โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของ
เหลือใช้ 

ชมรม
วิชาชีพ

ช่างอิเล็กฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพช่ำงเชื่อมโลหะ 
 1.7.1 โครงการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

เช่ือมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,250.00 5,220.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน                                    
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้ร่วมกันสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

 

ระดับ 4.00เป็น
ท่ีพอใจ 

 

 1.7.2 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ แผนกวิชา
ช่างเช่ือมโลหะ 

ชมรม
วิชาชีพช่าง

เช่ือมฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด และได้ปรับ
แผนไปด าเนินโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมฯ แทน 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพช่ำงก่อสร้ำง 

 1. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพงานปูนช่าง
ก่อสร้าง 

ชมรม
วิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2,405.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 2. โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

ชมรม
วิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 3. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรม
วิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 
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      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพกำรบัญช ี

 1. โครงการ Good Bye 
senior Party 
Accounting 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

  2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (แต่ง
ไทยไปวัด) 

ชมรมวิชาชีพ
การบัญชี 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

1,495.00 1,490.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 129 คน                                  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข
และเห็นคุณค่าทางศาสนา 
วัฒนธรรม 

ระดับ 3.85
เป็นท่ีพอใจ 

 

 3. โครงการศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ชมรมการ
บัญชี 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

6,600.00 6,600.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วม 129 คน                                  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3.85 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 
 

ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภท แผน จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึง หมำย
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เงิน จัดสรร พอใจ 
ในโครงกำร 

เหต ุ

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 4. โครงการสาย
สัมพันธ์ For 
Accounting 

ชมรมการ
บัญชี 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,500.00 4,000.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 5. โครงการ
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 

ชมรมการ
บัญชี 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

1,000.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมแบบออนไลน์ 
79 คน                                  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

ไม่ขอเบิก
ค่าใช้จ่าย 

 6.โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และบริการให้
ความรู้ในการจัดท า
บัญชี 

ชมรมการ
บัญชี 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพคอมพิวเตอร์ 
 1. โครงการบริการ

วิชาชีพสู่สังคม 
ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4,925.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 1.10.2 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 

ชมรมวิชาชีพ
คอมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,650.00 1,650.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมเกิน 80%   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะและปลูกฝังจิตส านึก
ท่ีดีงามต่อกัน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

 3. โครงการทดสอบ
มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,6000.00 1,600.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมเกิน 80 %    
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้แสดงออกในเรื่อง
ของคอมพิวเตอร์มากขึ้น และ
เสริมทักษะของตนเอง 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 4. โครงการสาน
สัมพันธ์พี่สู่น้อง
คอมฯ หลวง
ประธาน ปี 63 

ชมรม
วิชาชีพ

คอมพิวเตอร์
ฯ 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

450.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 5. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1,950.00 1,950.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมเกิน 80 %    
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้เข้าใจคุณธรรม 12 
ประการ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รบัผิดชอบ กำรด ำเนนิโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผน
จัดสรร 

  

จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนนิงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหต ุ
      ท ำ 

แล้ว 
ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  

 6. โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ฯ 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

6,645 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพกำรตลำด 
 1.โครงการส่งเสริม

การหารายได้
ระหว่างเรียน 

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

6,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 2. โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง 
Marketing 64 

ชมรมวิชาชีพ
การตลาด 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

2,190.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผน จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 



 

 

               รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 105 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

จัดสรร 
  

ในโครงกำร   

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพคหกรรมศำสตร์ 
 1.12.1 โครงการ

ประกวดกระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ 

ชมรมวิชาชีพ   
คหกรรมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,300.00 3,300.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมจ านวน 48 คน  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนสามารถพัฒนาด้านการ
ตกแต่งกระทงและเกิดความคิด
สร้างสรรค์ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 1.12.2 โครงการ
แข่งขันจัดดอกไม้วัน
แม่ 

ชมรมวิชาชีพ  
คหกรรมฯ 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,630.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 -กิจกรรมชมรมวิชำชีพกำรโรงแรม 
 1.โครงการแข่งขัน

การผสมเครื่องด่ืมม็
อกเทลสู่สากล 

ชมรมวิชาชีพ
การโรงแรมฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

7,455.00 7,455.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมจ านวน 35 คน  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและ
การผสมเครื่องด่ืม และกล้า
แสดงออก 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพอำหำรและโภชนำกำร 

 1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ชมรมวิชาชีพ
อาหารฯ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,675.00 3,675.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 95  
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการท าขนมดู            
2.ผู้เรียนเห็นถึงกระบวนการ 
เทคนิค และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติ 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 

 

- กิจกรรมชมรมวิชำชีพชมรมตำมควำมสมัครใจ To Be Number One 

 1. โครงการประกวด
ร้องเพลง 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการเน่ืองจากติด
สถานการณ์โควิด ปรับแผนขอใช้
เงินด าเนินโครงการประเมิน
นักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผน
จัดสรร 

  

จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 
ใน

โครงกำร 

หมำย
เหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  

- โครงกำรจติอำสำ 
 1. โครงการจิตอาสา

ปลูกป่า 
งานกิจกรรม

ฯ/อวท. 
-  - อุดหนุนค่า

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติดสถานการณ์ 
โควิด 

- 

 2. โครงการจิตอาสา
ในวันส าคัญ
พระมหากษัตริย์ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,975.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วม จ านวน 695 คน                               
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณ
พระมหากษัตริย์ 

ระดับ 
4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 

 

 3. โครงการจิตอาสา
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 2,993.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน คณะผู้บริการ บุคลากรให้
ความร่วมมือจัดกิจกรรม จ านวน 22 ท่าน                                     
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
และสามารถน าหลักธรรมมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับ 
4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร 
  

จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำย
เหตุ 
  

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

- กิจกรรมลูกเสือ 
 1. โครงการเข้าค่ายพัก

แรมลูกเสือวิสามัญ ระดับ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

ผู้ก ากับ
ลูกเสือ
วิสามัญ 
กองวก.ปธ. 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

80,000.00 24,380.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรม 
451 คน                                     
เชิงคณุภำพ       
1.มีจิตส านึกด้านรักชาติ 
ทะนุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม มีการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

 2. โครงการชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารี อาชีวศึกษา
วิสามัญ ระดับภาคชาติ 

ผู้ก ากับ
ลูกเสือ
วิสามัญ 
กองวก.ปธ. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

19,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

- 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร 

  
จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง

พอใจ 
ในโครงกำร 

หมำย
เหตุ 
  

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

 3. โครงการกิจกรรมสวน
สนามและทบทวนค า
ปฏิญาณเน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

ผู้ก ากับ
ลูกเสือ
วิสามัญ 
กองวก.ปธ. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

 4. โครงการกิจกรรม
สวนสนามเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบามสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรฯ 

ผู้ก ากับ
ลูกเสือ
วิสามัญ 
กอง
วก.ปธ. 

-  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

2 โครงการไหว้ครู
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

16,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

3  โครงการวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัย
ฯ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

- 

4  โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะ
พื้นฐานระดับ อศจ.
ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

71,925.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนองค์การเข้าร่วม
ประชุม 14 คน นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน 27 คน                                     
เชิงคณุภำพ       
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนอง
นโยบายของ สอศ. 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

5 โครงการแนะแนว
สัญจร ปีการศึกษา 
2564 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ
ภายในเขตบริการจ านวน 
1,100 คน                         
2.นักเรียน เข้ามาศึกษาต่อใน
วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ไม่น้อยกว่า 30% ของ
จ านวนท่ีได้เข้ารับฟังแนะแนว                                     
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเข้ารับฟังการแนะ
แนวมีความรู้และความเข้าใจ
เกีย่วกับวิชาชีพท่ีถูกต้อง         
2.นักเรียนได้รับทราบข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนของ
และสาขาท่ีเปิดสอน 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

6 โครงการแนะแนว
เปิดบ้านเพื่อการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 
2564 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

28,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

- 

7 โครงการจัดท าคู่มือ
นักเรียน นักศึกษา  
ปีการศึกษา2564 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

50,000.00 49,996.00 เชิงปริมำณ    
1.มีหนังสือคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 800 เล่ม 
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนใช้ส าหรับ
ประกอบการเรียนตลอดปี
การศึกษา                           
2.นักเรียน เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

8 โครงการ ท าสัญญา
กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
(กยศ.) ปีการศึกษา 
2564 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.มีให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
จ านวน 80% ของนักเรียนท่ี
ยื่นกู้ยืม                            
2.ให้การช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์              
เชิงคณุภำพ       
1.ลดปัญหาการออกกลางคัน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหา       
2.ได้ช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

9 โครงการบริการด้าน
ทุนการศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียน ท่ีมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน                         
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนท่ีประสบปัญหา
ได้รับการช่วยเหลือในด้าน
ทุนการศึกษา 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 



10 โครงการบริการให้
ค าปรึกษาและบริการ
สารสนเทศให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

0.00 0.00 เชิงปริมำณ    
1.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ในเร่ืองทุนการศึกษา                         
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผูร้ับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

11 โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -   

 

 

 

รายได้
สถานศึกษา 

1,000.00 1,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เข้าสู่
ตลาดแรงงาน 400 คน         
2.ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างานในปี 
2563                        
เชิงคณุภำพ       
1.วิทยาลัยฯได้รับข้อมูล
นักเรียนท่ีส าเร็จในปี
การศึกษา 2563 เข้าศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน              
2.น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางในการช่วยเหลือ
นักเรียน ท่ีว่างงาน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

12 โครงการปัจฉิมนิเทศ งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 4,962.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วม 400 คน                         
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 



13 โครงการปฐมนิเทศ งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

60,000.00 675.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
แบบออนไลน์ จ านวน 400 
คน                             
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

14 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตร
วิชาระยะสั้น 

งานแนะแนว
อาชีพและ
จัดหางาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

675.00 675.00 เชิงปริมำณ    
1.นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเข้าร่วมสัมมนา 150 
คน  
เชิงคณุภำพ       
1.นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
ได้รับทราบและเข้าใจ
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 

 

15 โครงการอบรม
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

งานปกครอง  -  - อุดหนุค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

5,000.00 3,739.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 220 คน ออนไลน์   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนเกิดความรู้ความ
ตระหนักและเข้าใจพิษภัยและ
โทษของยาเสพติด 

ระดับ 4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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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 

    

16 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องปร้ินเตอร์ All 
in One 

งานปกครอง  -  - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 21,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
เครื่อง                                 
เชิงคณุภำพ       
1.การท างานของงานปกครองมี
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 
3.57 เป็น
ท่ีพอใจ 

 

17 โครงการติด
สต๊ิกเกอร์ติดรถเข้า
ออกเพื่อความ
ปลอดภัย 

งานปกครอง  -  - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 4,135.00 เชิงปริมำณ    
1.สต๊ิกเกอร์ 500 ช้ิน ไวนิลขับข่ี
ปลอดภัย 7 ผืน                      
เชิงคณุภำพ       
1.เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินของบุคลากร                       
2.นักเรียน รู้และเข้าใจถึงอันตราย
จาการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

ระดับ 
4.00 เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

18 โครงการ ติดต้ัง
กล้องวงจรปิด 
ภายในวิทยาลัยฯ 

งานปกครอง  -  - รายได้
สถานศึกษา 

12,000.00 11,950.00 เชิงปริมำณ    
1.กล้องวงจรปิด CCTC บริเวณ 
3 จ านวน 1 ตัว                            
2.กล้องวงจรปิด CCTC บริเวณ
หน้าอาคารเทคนิคพื้นฐาน 
จ านวน 1 ตัว                        
เชิงคณุภำพ       
1.ยกระดับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

19 โครงการ ประชุม
ผู้ปกครอง 

งานครูท่ี
ปรึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 24,720.00 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่รายงาน
ผล 

-  

20 โครงการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

งานครูท่ี
ปรึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 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 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

21 โครงการการจัดการระบบดูแล
ผู้เรียน 

งานครูท่ี
ปรึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 28,680.00 ด าเนินโครงการแต่ยังไม่รายงาน
ผลโครงการ 

-  

22 โครงการเชิญชูครูดี งานครูท่ี
ปรึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

2,500.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ - 

23 โครงการต่อกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

270,000.00 268,350.00 เชิงปริมำณ    
1.นักเรียนและบุคลากรได้ท า
ประกันอุบัติเหตุ 1,759 คน 
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการคุ้มครองจากการ
ท าประกันอุบัติเหตุ 

ระดับ 3.85
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

24 โครงการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 19,640.00 เชิงปริมำณ    
1.มียาและเวชภัณฑ์ 20 
รายการและนักเรียนได้รับ
บริการ 1,900 คน   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และ
รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ระดับ 3.86
เป็นท่ีพอใจ 

 

25 โครงการตรวจ
สุขภาพและตรวจ
สารเสพติดนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งาน
สวสัดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

263,175.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

26 โครงการบริจาค
โลหิตเพื่อถวายเป็น
มหามงคลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ิ พระบรม
ราชินีพันปีหลวง 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - รายได้
สถานศึกษา 

2,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

- 

27 โครงการซ่อมแซม
และเปลี่ยนไส้กรอง
น้ าด่ืม สารกรองน้ า
ด่ืมภายในโรง
อาหารและลาน
มรกต 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

17,000.00 17,000.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้ซ่อมเปลี่ยนไส้กรองน้ าด่ืม
ในโรงอาหาร 4 รายการ   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนมีน้ าด่ืมสะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาล 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

28 โครงการซักผ้าปูท่ี
นอนผ้าห่มของห้อง
พยาบาล ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

3,000.00 2,100.00 เชิงปริมำณ    
1.ซักผ้าปูท่ีนอนเดือนละ 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 7 เดือน   
เชิงคณุภำพ       
1.ผ้าปูท่ีนอนสะอาด ปราศจาก
เช้ือโรค 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 



29 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพรินเตอร์ 
All in One 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 20,700.00 เชิงปริมำณ    
1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 เครื่องและเครื่องปร้ินเตอร์ 
จ านวน 10 เครื่อง   
เชิงคณุภำพ       
1.การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

ระดับ 3.5เป็น
ท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

30 โครงการจัดซื้อ
หน้ากากและเจล 
ล้างมือ 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 11,200.00 เชิงปริมำณ    
1.หน้ากากเจลอนามัย  จ านวน 
500 ช้ืย เจลล้างมือ จ านวน 50 
ลิตร   
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ได้รับการป้องกัน
เบ้ืองต้น 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 



31 โครงการอบรมช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน (CPR) 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

-  - - 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากติด
สถานการณ์ โควิด 

-  

32 โครงการชีว วิถี 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 30,000.00 ด าเนินการโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลโครงการ 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

33 โครงการพัฒนา
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

34 โครงการการบริการ
วิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 2,387.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลโครงการ 

- 

35 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ฯ  

งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

 - -  พ.ร.บ.
งบประมาณ 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

36 โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน Fix 
it Center 
Thailand 4.0 

งานโครงการ
พิเศษฯ 

 -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

228,501.00 228,445.70 ด าเนินโครงการแต่ยังไม่รายงาน
ผลให้แผนฯรับทราบ 

-  

37 โครงการอาชีวะ
อาสาบริการ ช่วง
เทศกาลปีใหม่ / 
สงกรานต์  

งานโครงการ
พิเศษฯ 

-   - - 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ - 

38 โครงการตรวจความ
พร้อมรถโดยสาร
สาธารณะและ
พนักงานขับรถ ช่วง
เทศกาลวันหยุดยาว 

งานโครงการ
พิเศษฯ 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

39 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ดิจิทัล
ชุมชน 

งานโครงการ
พิเศษฯ 

-   - - 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

40 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ท้ัง อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย 
และ ธรณีภาค 

งานโครงการ
พิเศษฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา
และ พ.ร.บ.
งบประมาณ 

113,629 113,629.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลให้แผนฯรับทราบ 

- ภายใต้
แผนงาน 
Fix it 

Center  

41 โครงการ 
แก้ปัญหาการออก
กลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

งานครูท่ี
ปรึกษา 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 15,000.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลให้แผนฯรับทราบ 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

42 โครงการประเมิน
นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
ระดับภาค 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานกิจกรรม
ฯ/อวท. 

 - -  อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

8,000.00 7,960.00 เชิงปริมำณ    
1.สามารถคัดเลือกนักเรยนเข้า
ร่วมคัดเลือกนักเรียน
พระราชทานระดับช้ันปวช.2,3 
และปวส.2 
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือก มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

โครงการ
นอกแผน
ปรับแผน
ขอใช้เงิน
ส่งเสริม
กิจกรรม
ศาสนา
และ

โครงการ 
To Be ฯ 

43 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
เทอร์โมสแกนเพื่อ
ใช้วัดอุณภูมิ
ร่างกาย 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

1,600.00 1,600.00 เชิงปริมำณ    
1.ได้เครื่องเทอร์โมสแกน 1 
เครื่อง                            
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนและบุคลาสกรได้รับ
การคัดกรองเบื้องต้น 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

โครงการ
นอกแผน 
ปรับแผน
ขอใช้เงิน
หมวด
ส ารอง
ฉุกเฉิน 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

44 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องวัด
อุณภูมิอินฟาเรด 

งาน
สวัสดิการ 
นักเรียน 
นักศึกษา 

 - -  รายได้
สถานศึกษา 

3,500.00 3,500.00 เชิงปริมำณ    
1.เครื่องวัดอุณภูมิ จ านวน 1 
เครื่อง                            
เชิงคณุภำพ       
1.นักเรียนและบุคลาสกรได้รับ
การคัดกรองเบื้องต้น 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

โครงการ
นอกแผน 
ปรับแผน
ขอใช้เงิน
หมวด
ส ารอง
ฉุกเฉิน 

45 โครงการอาชีวะ
ต้านยาเสพติด 

งานปกครอง  -  - พ.ร.บ.
งบประมาณ 

20,000.00 20,000.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลโครงการ 

-  

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร ผูร้ับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ หมำยเหตุ 
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      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

  ในโครงกำร   

ฝ่ายวิชาการ 
1 โครงการ จัดซื้อหนังสือ

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

งานหลักสูตรฯ  -  - อุดหนุนค่า
หนังสือเรียน 

2,430,000.00 13,569.00 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่รายงาน
ผลให้งานแผนฯทราบ 

- 

2 โครงการ นิเทศการ
จัดการเรียนการสอน
และติดตามการจัดการ
เรียนการสอนโดยน้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง 
และการน าหลักสูตรท่ี
พัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

งานหลักสูตรฯ -   - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 ยังไม่ด าเนินโครงการ -  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

3 โครงการ แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  

งาน
หลักสูตรฯ 

    อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

120,000.00 173,633.34 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่รายงาน
ผลให้งานแผนฯทราบ 

-  

4 โครงการศึกษาดูงาน
นักเรียน นักศึกษา 

งาน
หลักสูตรฯ 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

120,000.00 0.00 ยังไม่ด าเนินโครงการเน่ืองด้วยติด
สถานการณ์โควิด 

-  

5 โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ
สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

งาน
หลักสูตรฯ 

-   - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

70,000.00 0.00 ยังไม่ด าเนินโครงการเน่ืองด้วยติด
สถานการณ์โควิด 

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

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

6 โครงการ ว่าจ้าง
ผู้ช านาญการในต าแหน่งครู
พิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

งาน
หลักสูตรฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

38,700.00 96ม300.00 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯ
ทราบ 

-  

7 โครงการ แข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

งาน
หลักสูตรฯ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 24,180.00 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯ
ทราบ 

- ปรับแผน
ขอใช้เงิน
เพิ่มจาก
หมวด
ส ารอง
ฉุกเฉิน 

8 โครงการ สะพานเช่ือมโยง
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับการจัดการอาชีวศึกษา 
ตามนโยบายการเช่ือมโยง
การศึกษาระดับ สพฐ. และ 
สพม. ร่วมกับ สอศ. 

งาน
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

20,000.00 0.00 ยังไม่ด าเนินโครงการเน่ือง
ด้วยติดสถานการณ์โควิด 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

9 โครงการ มหกรรม
วิชาการ สัปดาห์
แห่งการเรียนรู้ 

งานวัดผลฯ 
และ งาน
หลักสูตรฯ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

100,000.00 0.00 ยังไม่ด าเนินโครงการเน่ืองด้วย
ติดสถานการณ์โควิด 

-  

10 โครงการ ปรับปรุง
ไฟฟ้าห้องประชุม
โสตทัศนศึกษา 

งานสื่อฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

14,000.00 14,000.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1.ห้องประชุมสามารถใช้งานได้
ปกติ 1 ห้อง              
 เชิงคณุภำพ                                                                          
1.ห้องประชุมมีความพร้อม 
ปลอดภัย รองรับการประชุม  

ระดับ 3.85 
เป็นท่ีพอใจ 

ปรับแผนแก้ไข
โครงการ

เน่ืองจากไม่
สามารถซื้อพัด
ลมได้ต้องท า

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พัดลม
แยกออกมา
จากโครงการ 

11 โครงการ จัดซื้อ
วัสดุสื่อการเรียน
การสอน 

งานสื่อฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 เชิงปริมำณ                                                                              
1.วัสดุการเรียนการสอน 32 
รายการ                   
เชิงคณุภำพ                                                                              
1.ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ  

ระดับ 3.85 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม่ 
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

12 โครงการ ลงนามความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

งานทวิภาคี -   - - 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการเน่ืองจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

-  

13 โครงการ ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน -
นักศึกษาระบบทวิภาคี 

งานทวิภาคี  -  - รายได้
สถานศึกษา 

6,000.00 5,722.00 เชิงปริมำณ                                                                              
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ  
121 คน                  
เชิงคณุภำพ                                                                              
1.นักเรียนมีความพ้อมและมี
ศักยภาพในการออกฝึก
ประสบการณ ์ 

ระดับ 3.85 
เป็นท่ีพอใจ 



14 โครงการ จัดท า
ประกาศนียบัตร
นักเรียน นักศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

งานทวิภาคี -   - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

15 โครงการ ปฐมนิเทศ
และสัมมนานักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
(ภาคฤดูร้อน) 

งานทวิภาคี  -  - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1. นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม 425 
คน          
เชิงคณุภำพ                                                                            
1. นักเรียนท่ีออกฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการได้รับทราบเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ                        

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

16 โครงการ 
ประชาสัมพันธ์งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

งานทวิภาคี -   - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ - 

17 โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
แผนการฝึกร่วมกับ
สถานประกอบการ 

งานทวิภาคี -   - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

 
 



 

 

               รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 136 

 
ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

18 โครงการ ส่งครูฝึก
ออกฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการ  

งานทวิภาคี -   - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

0.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

19 โครงการ จัดซื้อจัด
จ้างวัสดุส านักงาน 

งานวัดผลฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

25,000.00 24,991.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1.ทางงานมีวัสดุอุปกรณ์พร้อม
และเพียงพอในการด าเนินงาน
ต่างๆ                             
เชิงคณุภำพ                                                                          
1. มีวัสดุได้ใช้งานได้ครบ
เรียบร้อยรองรับการบริการ
นักเรียน  

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 



20 โครงการ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

งานวัดผลฯ  -  - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1.นักเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินความรู้ความสามารถ
ด้านอาชีวศึกษา v-net                            
เชิงคณุภำพ                                                                          
1.นักเรียนได้วัดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ระดับ 3.71 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

21 โครงการ สอบ
คัดเลือกนักเรียน
ระดับ ปวช. และ
นักศึกษาระดับ ปวส. 
เข้าใหม ่ 

งานวัดผลฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 2,160.00 นักเรียนนักศึกษาได้รับการ
ทดสอบเข้าศึกษาต่อ ตาม
แผนการรับประจ าปีการศึกษา 
2564 

ระดับ 3.57 
เป็นท่ีพอใจ 

 

22 โครงการ สอบ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งานวัดผลฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 13,977.300 นักเรียน นักศึกษาได้รับการวัด
และประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

23 โครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน 
นักศึกษา 

งานศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

50,000.00 49,905.00 เชิงปริมำณ                                                                          
1.นักเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบ 
PC 40 เครื่อง                            
เชิงคณุภำพ                                                                          
1.นักเรียนท่ีเข้าใช้บริการมีความ
พึงพอใจ  

ระดับ 3.57
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึง
พอใจ 

ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

24 โครงการ
ประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

งานศูนย์
อินเตอร์เน็ต 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

50,000.00 0.00 -   

25 โครงการ 
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

งานวิทย
บริการ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

2,000.00 1,986.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน จ านวน 100 คน    
เชิงคณุภำพ                                                                            
1.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้โดยการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 



26 โครงการ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
โปรเจคเตอร์ 

งานวิทย
บริการ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

30,000.00 22,900.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1.โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง                
เชิงคณุภำพ                                                                            
1.ห้องโฮมเธียเตอรใ์ห้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

27 โครงการ ฝึกอบรม
ใช้งานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) 

งานวิทย
บริการ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินโครงการ -  

28 โครงการ เสริม
ทักษะการตอกลาย
หนัง 

แผนก
หัตถกรรม 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

11,000.00 10,960.00 เชิงปริมำณ                                                                             
1.ได้นาฬิกาหนังตอกลาย 10 
ช้ิน  และกระเป๋าพวงกุญแจ 50 
ใบ                                
เชิงคณุภำพ                                                                            
1.นักศึกษามีทักษะในการตอก
ลายหนังเพิ่มข้ึน 

ระดับ 3.57
เป็นท่ีพอใจ 



29 โครงการ จัดหา
ผู้ช านาญการสอน
วิชาภาษาจีนและ
วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

แผนก
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 -  -  71,400.00 17,400.00 ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่รายงาน
ผลให้งานวางแผนฯ ทราบ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

30 โครงการ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์
ระบบสื่อ
เทคโนโลยี 

แผนกคหกร
รมศาสตร ์

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

15,000.00 14,990.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ปรินเตอร์ 1 เครื่อง และ TV  
ขนาด 32 น้ิว 1 เครื่อง 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.ครูมีการใช้สื่อในการเรียนการ
สอนพร้อมท้ังอุปกรณ์                 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 

 

31 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
โปรเจคเตอร์ 

แผนก
วิชาการ
ตลาด 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

10,000.00 29,810.00 ด าเนินการแต่ยังไม่รายงานผล
ให้งานวางแผนฯ ทราบ 

- 

32 โครงการฝึกทักษะ
งานผลิตภัณฑ์ช่าง
เช่ือมโลหะ 

แผนกวิชา
ช่างเช่ือม

โลหะ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

20,000.00 19,925.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้
ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.ผู้เรียนมีทักษะในงาน
ผลิตภัณฑโ์ลหะเพิ่มข้ึน                 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 
ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

33 โครงการฝึกทักษะ
การท าขนมคุกกี้
ส าหรับเทศกาล 

แผนกวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

8,500.00 8,500.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 35 
คน 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.ได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ส าหรับ
เทศกาล 50 กล่อง                 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 

 

34 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

100,000.00 98,905.00 ด าเนินโครงการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯ ทราบ 

- 

35 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์แผนกวิชา
บัญชี 

แผนก
วิชาการบัญชี 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

8,000.00 8,000.00 ด าเนินโครงการแล้วแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯ ทราบ 

-  
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ที่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผน ประเภทเงิน แผนจัดสรร จ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน ควำมพึงพอใจ 

ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

36 โครงการฝึกทักษะ
การจัดดอกไม้ใน
พิธีต่างๆเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

แผนกวิชา 
คหกรรม
ศาสตร ์

 -  - อุดหนุนค่า
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

12,000.00 12,000.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.แจกันดอกไม้ 14 แจกัน 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.มีทักษะในการจัดดอกไม้ และ
สามารถน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ                 

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 

 

37 โครงการ Daily 
English 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 
(ครูเฉลิมพร  

ชูศรี) 

 -  - ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 0.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.นักเรียน 135 คน ได้ออกมา
น าเสอนค าศัพท์หรือส านวน
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมหน้า
เสาธอง 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.นักเรียนมีทักษะในการพูด
ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก
ในการน าเสนอภาษาอังกฤษ  

ระดับ 4.00
เป็นท่ีพอใจ 



38 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

แผนกวิชา
ช่างกล
โรงงาน 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

55,000.00 55,000.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1. เครื่องทดสอบแรงดึงสามารถ
ใช้งานได้และมีคุณภาพ 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.เครื่องทดสอบแรงดึงมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

ระดับ 3.85 
เป็นท่ีพอใจ 
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ในโครงกำร 

หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

39 โครงการปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์ 

แผนก
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

50,000.00 49,434.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯทราบ 

-  

40 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนแผนก
การโรงแรม 

แผนกการ
โรงแรม 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

50,000.00 50,000.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯทราบ 

- 

41 โครงการนวดแผน
ไทย 

แผนกการ
โรงแรม 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

75,560.00 73,560.00 ได้ด าเนินโครงการแต่ยังไม่
รายงานผลให้งานแผนฯทราบ 

-  
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ในโครงกำร 
หมำยเหตุ 

      ท ำ 
แล้ว 

ยังไม ่
ท ำ 

ใน 
แผน  

นอก 
แผน 

    

42 โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาสงขลา 

แผนกอาหาร
และ

โภชนาการ 

-   - รายได้
สถานศึกษา 

12,700.00 12,700.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นเข้า
ร่วมแข่งขันข้าวคลุกกะปิ 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.นักเรียน สามารถเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติต่อไป                 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 

 

43 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน 222 
อาคาร 2 ช้ัน 2 

แผนกวิชา
สามัญ 

 -  - รายได้
สถานศึกษา 

40,050.00 40,050.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ได้ห้องเรียนสอนเพิ่มข้ึน 1 
ห้อง 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.ได้ห้องเรียนท่ีมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน                 

ระดับ 4.00 
เป็นท่ีพอใจ 



44 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์พัดโคจร
พร้อมติดต้ัง 

งานสื่อฯ  -  - รายได้
สถานศึกษา 

9,500.00 9,500.00 เชิงปริมำณ                                                                                
1.ห้องประชุมมีพัดลมท่ีสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 4 ตัว 
เชิงคณุภำพ                                                                                
1.ห้องประชุมมีความเป็น
ระเบียบ                 

ระดับ 3.85
เป็นท่ีพอใจ 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




