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คํานํา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
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ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนา
และปรับปรุงของวิทยาลัยฯ และผูสนใจตอไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 1
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 3
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 7
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 9
แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 11
ขอมูลบุคลากร 12
รายงานการรับนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช. 1 ปวส. 1 19
สรุปงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2562 20
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและนอกแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562
จําแนกตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 23
2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ Mini

English Program (MEP) สาขาการโรงแรม และอาหารและโภชนาการ
25

3. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับหนวย ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561

27

4. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวและคุณธรรม จริยธรรม 30
5. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 32
6. โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษา (Pre V-NET) ระดับชั้น ปวช.3 และ

ปวส.2
34

7. โครงการสรางเสริมประสบการณ เรียนรูสูสารอาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเขาใหม ป
การศึกษา 2562

36

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบแผนสมรรถนะ 38
9. โครงการเปดบานวิชาการ (Open House) 40
10. โครงการบริการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกชุมชน 42
11. โครงการแนวทางการขับเลื่อนกระบวนการ "ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ" (PLC) 44



สารบัญ (ตอ)

หนา
12. โครงการใหความรูเพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามภาพจริง 46
13. โครงการจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานรายวิชา 48
14. โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสูสากล 50
15. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 52
16. โครงการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 54
17. โครงการรักการอาน 56
18. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 58
19. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ 60
20. โครงการประชาสัมพันธหนวยงาน สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ฝก

ประสบการณวิชาชีพ ฝกอาชีพ
62

21. โครงการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการฝกอาชีพของครูฝกในสถาน
ประกอบการ

64

22. โครงการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 66
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคใหมใชสื่อ ICT กับการสอนในยุคดิจิตอล 68
24. โครงการจัดหาผามาน หอง 322 สาขาวิชาการเลขานุการ 70
25. โครงการเพ่ิมคุณภาพการเรียน ป.ตรี บัญชี 72
26. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือกาวสูอาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา 74
27. โครงการคายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun) 76
28. โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 78
29. โครงการตักบาตรเดือนละครั้ง ฟงธรรมเดือนละหน 80
30. โครงการเรือนเพาะชําปญญา เสริมสรางอุดมการณความรักชาติ ศาสน กษัตริย 82
31. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถคริสต วิทยาลัย และชุมชน 84
32. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นําความรูคูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร ประจําปการศึกษา 2562
86

33. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมอิสระ 88
34. โครงการไหวครู ไหวครูชาง 90
35. โครงการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย และการ

แขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในระดับหนวย อศจ. ภาค ชาติ
92



สารบัญ (ตอ)

หนา
36. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับ อศจ. ภาค ชาติ 95
37. โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ และการเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย ระดับหนวย หนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
97

38. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ 99
39. โครงการอาชีวะแพรรวมใจยิ้มไหวสวัสดี 101
40. โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 103
41. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิชาทหาร 105
42. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา 107
43. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 109
44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารจัดการชมรมวิชาชีพ และองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
111

45. โครงการกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในตานภัยยาเสพติด 113
46. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา 115
47. โครงการกิจกรรมพบและใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 117
48. โครงการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักเรียน นักศึกษา 119
49. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 121
50. โครงการคลินิกการใหคําปรึกษานักเรียน นักศึกษา 123
51. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 125
52. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 127
53. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 129
54. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือแกปญหาดานความเสี่ยง 5 ดานโดย

ใชกระบวนการทางกีฬาและนันทนาการ
131

55. โครงการสถานศึกษาสีขาว 133
56. โครงการขับข่ีปลอดภัย ไมทําผิดกฎจราจร 135
57. โครงการเวทีแสดงความสามารถ 137
58. โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ

ปริญญาตรี ปท่ี 1
139



สารบัญ (ตอ)

หนา
59. โครงการแนะแนวสัญจรเชิงรุก 141
60. โครงการปจฉัมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร 143
61. โครงการมัชฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 145
62. โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 147
63. โครงการฝกอบรมและการบริการวิชาชีพเคลื่อนท่ีรวมกับจังหวัดทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน

ๆ
149

64. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 151
65. โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปวยตางๆ 153
66. โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 155
67. โครงการตรวจติดตามควบคุมการเขาหอพัก บานเชาของนักเรียน นักศึกษา 157
68. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 159
69. โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) 161
70. โครงการสรางเครือขายลงนามความรวมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ 163
71. โครงการสานสัมพันธกับอาเซียน (Connecting with ASEAN) 165
72. โครงการวันพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน (English China and ASEAN

Speaking Day)
168

73. โครงการยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยบูรณาการการพูดภาษาอังกฤษแบบองครวม 170
74. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 172
75. โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน 174
76. โครงการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และผลงานวิจัย 176
77. โครงงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 178
78. โครงการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 2562 180
79. โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2561 182
80. โครงการบมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 184
81. โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 186
82. โครงการเทศกาลเคกเพ่ือทุนการศึกษา 188
83. โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร 190



สารบัญ (ตอ)

หนา
84. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 192
85. โครงการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรในสถานศึกษา 194
86. โครงการหองน้ํา หองสวม สะอาดนาใชและจัดทําหองน้ํา หองสวมสําหรับผูพิการ 196
87. โครงการอนุรักษพลังงานไฟฟา และน้ําประปา ภายในวิทยาลัย 198
88. โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี (5ส.) 200
89. โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา 202
90. โครงการฝกอบรมการปองการและระงับอัคคีภัย 204
91. โครงการปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 206
92. โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 208
93. โครงการจัดหาครุภัณฑ (ปรับแผน) 210
94. โครงการวันมุฑิตาจิตผูสูงอายุอาชีวศึกษาแพร (ปรับแผน) 212
95. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก (ปรับแผน) 214
96. โครงการปรับปรุง ซอมแซมและตกแตงภายใน หองผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

(ปรับแผน)
216
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256611    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% แผนการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  วิสัยทัศน-  คนไทยทุกคนได	รับการศึกษาและเรียนรู	ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย�างเป%นสุข สอดคล	องกับ                       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  วัตถุประสงค- 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให	เป%นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล	องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ และยุทธศาสตร6ชาติ 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให	เป%นสังคมแห�งการเรียนรู	 และมีคุณธรรมจริยธรรม รู	รักสามัคคี และร�วมมือผนึกกําลังมุ�งสู�การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   4. เพ่ือนําประเทศไทยก	าวข	ามกับดักประเทศท่ีมีรายได	ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง  ยุทธศาสตร-     1. การจัดการศ ึกษาเพื่อความม ั่นคงของส ังคมและประเทศชาติ  1.1 คนทุกช �วงวัยมีความรักในสถาบันหล ักของชาติ และย ึดม่ันการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษัตริย6ทรงเป%นประมุข 1.2 คนทุกช �วงวัยในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะกิจจังหว ัดชายแดนภาคใต	และพ ื้นท่ีพ ิเศษ        ได	รับการศึกษาและเรียนรู	อย�างมีคุณภาพ 1.3 คนทุกช�วงวยัได	รับการศึกษา การดูแลและป<องกันจากภยัคุกคามในชวีิต รูปแบบใหม� 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การว ิจัย และนว ัตกรรม เพ่ือสร 	าง ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ  2.1 กeลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป%นและมีสมรรถนะตรงตามความต	องการของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2.2 สถาบันการศึกษาและหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ                    เป%นเลิศเฉพาะด	าน 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร	างองค6ความรู	 และนวัตกรรมท่ีสร	างผลผลิตและ มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัย และการสร	างสังคมแห�งการเรียนรู	 3.1 ผู	เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ                           ท่ีจําเป%นในศตวรรษท่ี 21 3.2 คนทุกช�วงวัยมีทักษะ ความรู	ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได	ตามศักยภาพ  



2  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู	ตามหลักสูตรอย�างมีคุณภาพและมาตรฐาน 3.4 แหล�งเรียนรู	 สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู	มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข	าถึงได	โดยไม�จากัดเวลาและสถานท่ี 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษา ได	มาตรฐานระดับสากล 3.7 ครู อาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษา ได	รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 4. การสร	างโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียมทางการศึกษา 4.1 ผู	เรียนทุกคนได	รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข	าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ�านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช�วงวัย 4.3 ระบบข	อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต	องเป%นปCจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร	างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม 5.1  คนทุกช�วงวัย มีจิตสํานึกรักษ6สิ่งแวดล	อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ 5.2 หลักสูตร แหล�งเรียนรู	 และสื่อการเรียนรู	ท่ีส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค6ความรู	และนวัตกรรมด	านการสร	างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 6.1 โครงสร	าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล�องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได	 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�งผลต�อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6.3 ทุกภาคส�วนของสังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต	องการของประชาชนและพ้ืนท่ี 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต�างกันของผู	เรียน สถานศึกษา และความต	องการกําลังแรงงานของประเทศ 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษามีความเป%นธรรมสร	างขวัญกําลังใจ และส�งเสริมให	ปฏิบัติงานได	อย�างเต็มตามศักยภาพ    



3  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  วิสัยทัศน-  มุ�งพัฒนาผู	เรียนให	มีความรู	คู�คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม  พันธกิจ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู�สากล 2. เสริมสร	างโอกาสการเข	าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึง เท�าเทียม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ยุทธศาสตร-  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย6และบุคลากรทางการศึกษา 3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล	องกับความต	องการ ของการพัฒนาประเทศ 4. ขยายโอกาสการเข	าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู	อย�างต�อเนื่อง  ตลอดชีวิต 5. ส�งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 6..พัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให	ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา  เป5าหมายหลัก   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ	มกันต�อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต   2. กําลังคนได	รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร	างศักยภาพการแข�งขันของประเทศ   3. มีองค6ความรู	 เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน  4. คนไทยได	รับโอกาสในการเรียนรู	อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน            



4  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   วิสัยทัศน- “มุ�งพัฒนาผู	เรียนให	มีความรู	คู�คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”   พันธกิจ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู�สากล 2. เสริมสร	างโอกาสการเข	าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย�างท่ัวถึง เท�าเทียม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เป5าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ	มกันต�อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 2. กําลังคนได	รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร	างศักยภาพการแข�งขันของประเทศ 3. มีองค6ความรู	 เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 4. คนไทยได	รับโอกาสในเรียนรู	อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมตามหลักธรรมาภิบาล  ตัวช้ีวัดตามเป5าหมายหลัก   1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต�ละวิชา  2. ร	อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 3. ร	อยละคะแนนเฉลี่ยของผู	เรยีนท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรม  4. ร	อยละคะแนนเฉลี่ยของผู	เรยีนทุกระดับการศึกษามีความเป%นพลเมืองและพลโลก  5. สัดส�วนผู	เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชวีศึกษาต�อสายสามัญ 6. ร	อยละความพึงพอใจของนายจ	างผู	ประกอบการท่ีมีต�อผู	สําเร็จการศึกษาระดับอาชวีศึกษาและระดับอุดมศึกษา                        ท่ีทํางานให	  7. ร	อยละของผู	สําเรจ็การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได	งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปO  8. ร	อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร	างสรรค6 สิง่ประดิษฐ6ได	รับการเผยแพร�/ตีพิมพ6 9. ร	อยละขององค6ความรู	และสิง่ประดิษฐ6ท่ีนําไปใช	ประโยชน6 หรือแก	ไขปCญหาชุมชนท	องถ่ิน  10. จาํนวนปOการศึกษาเฉลีย่ของคนไทยอายุ 15 - 59 ปO  11. ร	อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต	นข้ึนไป  12. ร	อยละของนักเรียนต�อประชากรวยัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาย ุ15-17 ปO 13. สัดส�วนผู	เรยีนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต�อเอกชน  14. จํานวนภาคีเครือข�ายท่ีเข	ามามีส�วนร�วมในการจัด/พัฒนาและส�งเสริมการศึกษา  



5  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ยุทธศาสตร- 1. ยุทธศาสตร6พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    2. ยุทธศาสตร6ผลิต พัฒนาครู คณาจารย6และบุคลากรทางการศึกษา    3. ยุทธศาสตร6ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล	องกับความต	องการของการพัฒนาประเทศ   4. ยุทธศาสตร6ขยายโอกาสการเข	าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู	อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 5. ยุทธศาสตร6ส�งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  6. ยุทธศาสตร6พัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให	ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา                          



6  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิสัยทัศน- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป%นองค6กรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอย�างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต	องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน  ภารกิจ   จัดและส�งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝUกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป%นเลิศทางวิชาชีพ  พันธกิจ 1. จัดและส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให	มีคุณภาพและได	มาตรฐาน 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู�สากล 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให	ท่ัวถึง ต�อเนื่อง เสมอภาค และเป%นธรรม 4. เป%นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝOมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 5. สร	างเครือข�ายความร�วมมือให	ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝUกอบรมวิชาชีพ 6. วิจัย สร	างนวัตกรรม จัดการองค6ความรู	เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 7. ส�งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป%นเลิศ ม่ันคง และก	าวหน	าในวิชาชีพ  ยุทธศาสตร-   1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคนด	านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร	างขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 3. การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด	านการอาชีวศึกษาให	มีสมรรถนะ สอดคล	องกับความต	องการในการพัฒนาประเทศ 4. การสร	างโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียมในด	านการอาชีวศึกษา 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร	างเสริมคุณภาพชีวิต เป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม   6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา        



7  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579  วิสัยทัศน-   “ผู	สําเร็จการอาชีวศึกษาและฝUกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล	องกับความต	องการในการพัฒนาประเทศ”  พันธกิจ  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนด	านวิชาชีพสอดคล	องกับความต	องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให	มีคุณภาพได	มาตรฐานในระดับสากล 2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให	กับประชาชนทุกช�วงวัย 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต	หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข�ายความร�วมมือ          จากทุกภาคส�วน 4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร	างองค6ความรู	เ พ่ือการจัดอาชีวศึกษาและ         พัฒนาวิชาชีพ 5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให	มีคุณภาพด	วยวิธีท่ีหลากหลาย  วัตถุประสงค-  1. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด	านวิชาชีพให	มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป%นมืออาชีพ  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช�วงวัย 3. เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใช	ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค6ความรู	อาชีวศึกษา  5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให	มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  เป5าหมายดAานคุณภาพของผูAสําเร็จการอาชีวศึกษา   ผู	สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝUกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย�างน	อย 3 ด	าน 1. ด	านคุณลักษณ6ท่ีพึงประสงค6 ได	แก� คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปCญญา 2. ด	านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได	แก� การสื่อสาร การใช	เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา การเรียนรู	และการปฏิบัติการ การทํางานร�วมกับผู	อ่ืน การใช	กระบวนการทางวิทยาศาสตร6 การประยุกต6         ใช	ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน  3. ด	านสมรรถนะวิชาชีพ ได	แก� ความสามารถในการประยุกต6ใช	ความรู	 ความสามารถในการใช	ทักษะ ในสาขาวิชาชีพสู�การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต6สู�อาชีพ  ยุทธศาสตร-การอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร-ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  กลยุทธ6ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด	านความเป%นพลเมือง โดยเน	นการปลูกฝCงและเสริมสร	างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท6 สันติวิธี ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต�อต	านการทุจริตคอร6รัปชั่น  



8  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  กลยุทธ6ท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข	มแข็งในการป<องกันและแก	ไขการทะเลาะวิวาท  การสร	างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม�สําหรับผู	เรียนอาชีวศึกษา   กลยุทธ6ท่ี 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต	  กลยุทธ6ท่ี 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   กลยุทธ6ท่ี 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   ยุทธศาสตร-ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดAานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรAางขีดความสามารถในการแข%งขันของประเทศ  กลยุทธ6 ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให	มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต	องการของ ภาคผู	ใช	 และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   กลยุทธ6ท่ี 2 ส�งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป%นเลิศเฉพาะทาง  กลยุทธ6ท่ี 3 ส�งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ6 นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค6ความรู	ด	านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค�าทางเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร-ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดAานการอาชีวศึกษาใหAมีสมรรถนะ สอดคลAองกับความตAองการในการพัฒนาประเทศ  กลยุทธ6ท่ี 1 ส�งเสริม สนับสนุนให	มีการพัฒนากําลังคนด	านอาชีวศึกษาให	มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย�างเต็มศักยภาพ  กลยุทธ6ท่ี 2 ส�งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให	มีศักยภาพ   กลยุทธ6ท่ี 3 ส�งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต	องการในการพัฒนาประเทศ     กลยุทธ6ท่ี 4 ส�งเสริมการพัฒนาความร�วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด	านอาชีวศึกษาให	มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล	องกับความต	องการในการพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร-ท่ี 4 การสรAางโอกาส ความเสมอภาค และความเท%าเทียมในดAานการอาชีวศึกษา   กลยุทธ6ท่ี 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียมในการศึกษาด	านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ   กลยุทธ6ท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข	อมูลและสารสนเทศด	านการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกต	อง และเป%นปCจจุบัน   ยุทธศาสตร-ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรAางเสริมคุณภาพชีวิต เปGนมิตรกับส่ิงแวดลAอม   กลยุทธ6ท่ี 1  พัฒนาผู	เรียนอาชีวศึกษา ให	มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค�านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม   กลยุทธ6ท่ี 2 พัฒนาผู	เรียนอาชีวศึกษาให	สามารถดํารงชีวิตอย�างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กลยุทธ6ท่ี 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค6ความรู	และนวัตกรรมด	านการเสริมสร	างคุณภาพชีวิต  เป%นมิตรกับสิ่งแวดล	อม  ยุทธศาสตร-ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   กลยุทธ6ท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใต	หลักธรรมาภิบาล   กลยุทธ6ท่ี 2  ส�งเสริมการสร	างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล	องรองรับกับการพัฒนาประเทศ   กลยุทธ6ท่ี 3  ส�งเสริมการสร	างเครือข�ายความร�วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   กลยุทธ6ท่ี 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  



9  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  วิสัยทัศน-  พันธกิจ  เป5าประสงค- ยุทธศาสตร- และปรัชญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%   วิสัยทัศน- ผลิตและพัฒนากําลังคนด	านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มุ�งให	ผู	เรียนมีคุณธรรมนําความรู	 สร	างสรรค6นวัตกรรม โดยการประยุกต6ศาสตร6พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู�ประเทศไทย ยุค 4.0  พันธกิจ 1. สร	างเครือข�ายความร�วมมือในการจัดการเรียนการสอน ด	านอาชีวศึกษา 2. ส�งเสริม พัฒนาการอาชีวศึกษา และฝUกอบรมวิชาชีพเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศสู�ระดับสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส�งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4. สร	างเสริมประสบการณ6วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสาด	วยการบริการสังคม 5. ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร	างองค6ความรู	เพ่ือพัฒนานวัตกรรม  อัตลักษณ- “ทักษะดี มีน้ําใจ ใฝVเรียนรู	”  เอกลักษณ-  “เน	นความประณีต มีจิตบริการ”  วัฒนธรรมองค-กร , ค%านิยมองค-กร ดูแล แบ�งปCน ช�วยเหลือ เอ้ืออาทร Caring Sharing and Helping  เป5าประสงค- 1. เพ่ือสร	างความเข	มแข็ง เครือข�ายความร�วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝUกอบรมวิชาชีพ 2. เพ่ือให	ผู	เรียนมีความเป%นเลิศด	านวิชาชีพ  มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสอดคล	องกับความต	องการของตลาดแรงงาน  ศักยภาพของพ้ืนท่ีและระดับสากล 3. เพ่ือให	ผู	เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค6  สามารถพัฒนาประเทศให	ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  4. เพ่ือให	ประชาชนได	รับการบริการด	านวิชาการ  วิชาชีพอย�างท่ัวถึง   5. เพ่ือเผยแพร�และนําองค6ความรู	ด	านการวิจัย  สร	างนวัตกรรม มาใช	ในการบริหารงาน  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และให	บริการชุมชน    



10  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ยุทธศาสตร- 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด	านวิชาชีพอย�างมีคุณภาพได	มาตรฐานสากล สอดคล	องกับความต	องการของสถานประกอบการ 2. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมการพัฒนาหลักสูตรและความร�วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให	มีสมรรถนะสอดคล	องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง 3. ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความร�วมมือ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษา 4. วิจัย สร	างนวัตกรรม จัดการองค6ความรู	 พัฒนาสู�อาชีวศึกษาเป%นเลิศ  ปรัชญา   “คุณธรรมดี ทักษะเด%น เนAนนวัตกรรม นําชุมชน”   คุณธรรมดี :  มีคุณธรรม 8 ประการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได	แก� ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย6               มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ปฏิบัติหน	าท่ีด	วยความมุ�งม่ันต้ังใจจนบรรลุจุดมุ�งหมาย  ทักษะเด�น :  มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพ เป%นแรงงานฝOมือท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6ตามความต	องการของตลาดแรงงาน  เน	นนวัตกรรม :  สร	างสรรค6นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ6ในสาขาวิชาชีพท่ีเป%นประโยชน6ต�อชุมชน สังคมเป%นท่ียอมรับ          ท้ังในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับสากล  นําชุมชน :  เข	าร�วมกิจกรรมกับชุมชนท้ังในด	านศิลปวัฒนธรรมและการให	บริการชุมชน เพ่ือปลูกฝCง                  ให	เยาวชนรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและเป%นแบบอย�างแก�ชุมชน              



11  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% แผนภูมิโครงสรAางการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%         ผูAอํานวยการสถานศึกษา             นายประทีป  บินชัย                         คณะกรรมการวิทยาลยั     คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา                                            รองฯ ฝMายบริหารทรัพยากร   รองฯ ฝMายแผนงานฯ   รองฯ ฝMายพัฒนาฯ   รองฯ ฝMายวิชาการ   นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ   นางลัดดาวัลย6  ไชยะรินทร6   นางสาวสายชล  มงคล   นายดํารงค6  สุพล               งานบริหารงานท่ัวไป   งานวางแผนและงบประมาณ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ-   นางเกศอรชญาณ6  คงอิว   นางลัดดาวัลย6  ไชยะรินทร6   นางสาวพรรณลักษณ6  มหาวัน   นางสาวณัฐนรี  ต้ังตระกูล               งานบุคลากร   งานศูนย-ขAอมูลสารสนเทศ   งานครูท่ีปรึกษา   แผนกวิชาชีพ   นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ6   ว�าที่ รต. เรวัธ  จิตจง   นางสิริพร  ประจญมาร   ตามสาขาท่ีเปOดสอน               งานการเงิน   งานความร%วมมือ   งานปกครอง   งานพัฒนาหลักสูตรฯ   นางสาวกัลยาณี  ชมเชย   นางปาริชาต  สุพล   นายธีร6นวัช  ต�อตัน   นายนิพนธ6  ร�องพืช               งานการบัญชี   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ   งานแนะแนวอาชีพฯ   งานวัดผลและประเมินผล   นางสมาพร  คิดศรี   นายทวี  ไพกุมภัณฑ6   นายประสพชัย  สินธุ6เทาว6   นายดํารงค6  สุพล               งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพฯ     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   งานวิทยบริการและหAองสมุด   นางศิริรัตน6  เล็กอ่ิม   นางสาวเกสร  จงปCญญาวัฒน6   นางสาวปภาดา  เหมืองศรี   นางชลวรรณ6  เรือนคํา               งานอาคารสถานท่ี   งานส%งเสริมผลิตผล การคAาฯ   งานโครงการพิเศษฯ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   นายคฑาวุธ  สุขแก	ว   นางปาริชาติ  แสงหล	า   นางสาวสายชล  มงคล   นางสาวพัชรดา  พงศ6พัฒนาวุฒิ               งานทะเบียน         งานส่ือการเรียนการสอน   นางตลับเพชร  ใจเด็จ         นายพรชัย  สว�างทิศ               งานประชาสัมพันธ-            นางสาวปdติยา  อาจไชยชาญ                                    ( ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ    ฝVายแผนงานและความร�วมมือ )                       



12  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%   ขAอมูลบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  1.  อัตรากําลัง ป� 2563         อัตรากําลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%                                        มีบุคลากรท้ังส้ิน  126 คน  ก. ขAาราชการ      59 คน 1. ผู	บริหาร  2 คน 2. ข	าราชการครู 55 คน 3. ข	าราชการพลเรือน 2 คน ข. ลูกจAางประจํา     1 คน 1. ทําหน	าท่ีสอน - คน 2. ท่ัวไป/สนับสนุน 1 คน ค. พนักงานราชการ      10 คน 1. ทําหน	าท่ีสอน 9 คน 2. ท่ัวไป/สนับสนุน 1 คน ง. ครูวิชาชีพทรงคุณค%า     1 คน 1. ทําหน	าท่ีสอน 1 คน 2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน จ. ลูกจAางช่ัวคราว     54 คน 1. ทําหน	าท่ีสอน 17 คน 2. ท่ัวไป/สนับสนุน 37 คน จ.  มีขAาราชการ/ลูกจAาง มาช%วยราชการ       1 คน ฉ.  มีขAาราชการ/ลูกจAาง ไปช%วยราชการท่ีอ่ืน  - คน  ช.  มีอัตราว%าง  ไม%มีคนครอง     9 คน   1.  ข	าราชการ  9 คน   2.  ลูกจ	างชั่วคราว - คน             



13  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%      2.  ขAอมูลบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา        126    คน  วุฒิการศึกษา ตําแหน%ง รวม ครูผูAสอน เจAาหนAาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 1. ตํ่ากว�า ม.6 - 12 12 2. ปวช./ม.6 - 4 4 3. ปวส./อนุปริญญาตรี - 12 12 4. ปริญญาตรี 43 14 57 5. ปริญญาโท 39 - 39 6. ปริญญาเอก 2 - 2 รวม 8 41 126   3.  ขAอมูลลูกจAางช่ัวคราว  จําแนกตามแหล%งเงินท่ีจAาง        126    คน  แหล%งเงินจAาง ตําแหน%ง รวม ครูผูAสอน เจAาหนAาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 1. จ	างด	วยงบบุคลากร 66 5 71 2. จ	างด	วยงบดําเนินงาน 1 1 2 3. จ	างด	วยงบเงินอุดหนุน 16 - 16 4. จ	างด	วยเงินรายได	 (บกศ.) - 36 36 5. จ	างด	วยเงินอ่ืน ๆ 1 - 1 รวม 84 42 126  4.  ขAอมูลบุคลากรท้ังหมด  จําแนกตามหนAาท่ี ความรับผิดชอบ  4.1  ขAาราชการ รวม    60  คน  (ขAาราชการครู และขAาราชการพลเรือน)  ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 1. นายประทีป  บินชัย ปริญญาเอก ผู	อํานวยการ  2. นางสาวพุทธชาติ เกตุหิรัญ ปริญญาเอก รองผู	อํานวยการ  3. นางสาวรัชนีพร  รักเรือง ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร6  4. นางสาวไพรินทร6  กาศสกุล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร6  5. นางสาวโสพิศ  วงศ6คําลือ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  



14  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 6. ว�าท่ี ร.อ.สุรศักด์ิ  จันทรานิมิตร ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  7. นางสาวเบญญาภา  ข�วงทิพย6 ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  8. นางสาวศุภมาส  ญาณทัศนาการ ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  9. นางกรณิศ  ขจรบุญณินทร6 ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  10. นางสาวสายชล  มงคล ปริญญาโท แฟชั่นและสิ่งทอ  11. นางวิยาดา  ชนาธินาถพงศ6 ปริญญาโท คอมพิวเตอร6กราฟdก  12. นางสาวปdติญา  อาจไชยชาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร6กราฟdก  13. นางปdยะพันธ6  ตันมา ปริญญาโท การเลขานุการ  14. นางสาวรัชต6ธร  พรหมศิลปi ปริญญาโท การจัดการสํานักงาน  15. นายจรัญ  ตันมา ปริญญาโท การบัญชี  16. นายธนิพนธ6  กุณวงศ6 ปริญญาตรี การบัญชี  17. นางสมาพร  คิดศรี ปริญญาโท การบัญชี  18. นางสาวเกสร  จงปCญญาวัฒน6 ปริญญาโท การบัญชี  19. นายณัฐพล  ตันขวัญ ปริญญาตรี การบัญชี  20. นางประภาภรณ6 ธะนะวงศ6 ปริญญาโท การบัญชี  21. นางเกศอรชญาณ6  คงอิว ปริญญาโท การบัญชี  22. นางกรองทอง  ชะม	าย ปริญญาโท การตลาด  23. นางเพียงแพน  อุปทอง ปริญญาโท การตลาด  24. นางสาวพรรณลักษณ6  มหาวัน ปริญญาโท การตลาด  25. นางสาวนงนุช  สวิง ปริญญาโท การตลาด  26. นางปาริชาติ  แสงหล	า ปริญญาโท การตลาด  27. นายนิพนธ6  ร�องพืช ปริญญาโท การตลาด  28. นางสุทินา  แสนบ�อ ปริญญาโท กฎหมาย  29. นายสุเทพ  ชํานาญ ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  30. นายดํารงค6  สุพล ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  31. นายทวี  ไพกุมภัณฑ6 ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  32. นางนงนุช  ไพกุมภัณฑ6 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  33. นางชลวรรณ6  เรือนคํา ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  34. นางสาวกัลยาณี  ชมเชย ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  35. ว�าท่ี รต. เรวัธ  จิตจง ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  36. นายพรชัย  สว�างทิศ ปริญญาโท คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  



15  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 37. นายกิตติธัช  ตันมา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  38. นางปาริชาต  สุพล ปริญญาโท การโรงแรม  39. นายสายชล  ชูจุ	ย ปริญญาโท การโรงแรม  40. นางสาวอัจฉราภรณ6  พิมพ6ศรี ปริญญาโท การโรงแรม  41. นางสาวพัชรดา  พงศ6พัฒนาวุฒิ ปริญญาโท การโรงแรม  42. นางสาวสุจิตรา  เมฆอากาศ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  43. นางสาวณัฐนรี  ต้ังตระกูล ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  44. นางสาวนิศา  ธงสิบสอง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  45. นางสาวทิพย6วิมล  พรรัตนพิทักษ6 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  46. นายประสพชัย  สินธุ6เทาว6 ปริญญาตรี ภาษาไทย  47. นางพัชรีพรรณ  บุญประสิทธิ์ ปริญญาตรี ภาษาไทย  48. นางศิริรัตน6  เล็กอ่ิม ปริญญาโท สังคมศึกษา  49. นางสิริพร  ประจญมาร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  50. นายธีร6นวัช  ต�อตัน ปริญญาตรี พลศึกษา  51. นางดุษณี  ปCญญาพฤกษ6 ปริญญาตรี สังคมศึกษา  52. นางสาวปภาดา  เหมืองศรี ปริญญาโท คณิตศาสตร6  53. นางตลับเพชร  ใจเด็จ ปริญญาตรี คณิตศาสตร6  54. นางวิไลวรรณ  ร�องพืช ปริญญาโท คณิตศาสตร6  55. นางลัดดาวัลย6  ไชยะรินทร6 ปริญญาโท วิทยาศาสตร6  56. นายคฑาวุธ  สุขแก	ว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร6  57. นางเนาวรัตน6  เนตรวีระ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร6  58. นางนิภาภรณ6  วีระศรี ปวส. ข	าราชการพลเรือน 59. นางสาวิกา  เรือนแก	ว ปริญญาตรี ข	าราชการพลเรือน 60. นางมาลา  แควชล ปริญญาตรี ข	าราชการพลเรือน  4.2  ลูกจAางประจํา รวม    1  คน  (ทําหนAาท่ี ธุรการท่ัวไป)  ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน	าท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 1. นายสุริยา  แดนโพธิ์ ม.6 พนักงานท่ัวไป   4.3 พนักงานราชการ รวม    10  คน  (ทําหนAาท่ีสอน ธุรการท่ัวไป)  



16  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 1. นางสาวนันท6นภัสร6  ไชยานุกูลภาพ ปริญญาตรี การตลาด  2. นายสายยนต6  คิดชอบ ปริญญาตรี  พนักงานพัสดุ 3. นางสาวดวงสมร  เพ่ิมข้ึน ปริญญาตรี การบัญชี  4. นางสาววริศรา  เย็นใจมา ปริญญาโท สังคม  5. นางสาวกานต6พิชชา  สังฆะสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6ธุรกิจ  6. นายชาญชัย  เขียวแท	 ปริญญาตรี การโรงแรม  7. นางสาวกัญญาพัชร  อุดมผล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร6  8. นายเดชา  เปVาเศก ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6กราฟdก  9. นายทัศนะ  แดนโพธิ์ ปริญญาโท การเลขานุการ  10. นางสาววชิราภรณ6  รัศมี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6กราฟdก    4.4 ครูวิชาชีพทรงคุณค%า รวม    1  คน  (ทําหนAาท่ีสอน) ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 1. นายวิทยา  สุริยะ ปริญญาตรี วิจิตรศิลปi   4.5 ลูกจAางช่ัวคราว รวม    54  คน  (ทําหนAาท่ีสอน ธุรการท่ัวไป)  ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 1. นางสาวพรหทัย  วังซ	าย ปริญญาตรี การเลขานุการ  2. นางสาวปานทิพย6  เรียนทอง ปริญญาตรี การบัญชี  3. นางสาวอําภา  สุภาพ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  4. ว�าท่ี รต. หญิง รสสุคนธ6  ปdนตา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร6  5. ว�าท่ี รต. หญิง วราภรณ6  สริิพรรณมงคล ปริญญาตรี การตลาด  6. นางสาวจุฑาทิพย6  ฝClนแบน ปริญญาตรี วิจิตรศิลปi  7. นางสาวกิตติยา  สายทอง ปริญญาตรี ภาษาจีน  8. นางสาวสุนิสา  พรมใจ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร6กราฟdก  9. นางสาวทาริกา  สายพรม ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร6  10. นางสาวกษมา  แห�วตระกูลปCญญา ปริญญาตรี ภาษาจีน  11. นางสาวธัญชนก  วงษ6เวช ปริญญาตรี การจัดการสํานักงาน  



17  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 12. นางสาวกัญญารัตน6  อุตรวิเชียร ปริญญาตรี สังคมศึกษา  13. Mr. Robin  Ranjitkar ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  14. Ms. Li Ran ปริญญาตรี ภาษาจีน  15. นายสัญลักษณ6  คําต๋ัน ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  16. นายศุภกร  เจอจานสกุล ปริญญาตรี วิจิตรศิลปi  17. Mr.Miguel angel martinez ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  18. นางสาวพัชรี  ทองประไพ ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 19. นายปdยะศักด์ิ  ปdzนทอง ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 20. นางศิริลักษณ6  ปdzนทอง ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 21. นางรจนา   อินทรสัตยพงศ6      ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 22. นางกาญจนา  วีระบูลยฤทธิ์ ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 23. นายวันชัย  เปลี่ยนสุวรรณ อนุปริญญา  ธุรการท่ัวไป 24. นางสาวสุพรรณี  เวียงยา ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 25. นางสาวเกสราพร  แห�งพิษ ปวส.  ธุรการท่ัวไป 26. นายดนุพล  เสนาธรรม ปวส.  ธุรการท่ัวไป 27. นางสาวณิชภัทร  วงศ6ยะ ปวส.  ธุรการท่ัวไป 28. นางสาวจีราภรณ6  จันต{ะปา ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 29. นางสาวคุณัญญา  กาศวิบูรณ6 ปวส.  ธุรการท่ัวไป 30. นางสาวกฤติยาภรณ6  กําปนาท ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 31. นางสาวปุณชรัสม์ิ  จํารูญ ปวส.  ธุรการท่ัวไป 32. นางสาวคัทรียา  ปCญญาพฤกษ6 ปวส.  ธุรการท่ัวไป 33. นางสาววิมลณัฐ  เทียนทอง อนุปริญญา  ธุรการท่ัวไป 34. นางสาวพิมภิกา  คะชา ปริญญาตรี  ธุรการท่ัวไป 35. นางศรีวัล  แนวโปธา ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 36. นางสาวสมบูรณ6  มหายศ ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 37. นางปาริชาติ  ดาดุล ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 38. นายกิตติศักด์ิ  ตาพงษ6 อนุปริญญา  พนักงานสถานท่ี 39. นางสาวปCทมา  ประดับ ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 40. นายวิชัย  บ�อแก	ว ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 41. นางชุติมณฑน6    ปCญญามาก ปวช.  พนักงานสถานท่ี 42. นางสมนาวัน  ขัดแสนจักร ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 



18  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนAาท่ี สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 43. นางดาเรศร6  ขันคํานันต{ะ ม.6  พนักงานสถานท่ี 44. นางจุฬาลักษณ6  สมใจ ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 45. นางสราภรณ6  สลักหล�าย ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 46. นางธาดาพันธ6  เธียรทิม ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 47. นายสงกรานต6  กานิยะ ม.3  พนักงานสถานท่ี 48. นางธนัชชา  ปVาธน ู ตํ่ากว�า ม.6  พนักงานสถานท่ี 49. นายทวิทย6  สมยศ ปริญญาตรี  พนักงานขับรถยนต6 50. นายนเรศ  จันกัน ปวช.  พนักงานขับรถยนต6 51. นางสุวิทย6  เกลี้ยกล�อม ปวส.  พนักงานขับรถยนต6 52. นายนิภัทร6  คุณารูป ตํ่ากว�า ม.6  ยาม 53. นายจิรพันธ6  สุวรรณไพ ปริญญาตรี  ยาม 54. นายชูชัย  กมลกสิณพิทักษ6 ปวท.  ยาม                    



19  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ตารางผลการรับนักเรียน นักศึกษา  ป�การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  ประเภทวิชา/สาขา ปวช. 1 ปวส. 1 ป.ตรี/ปทส. ป�ท่ี 1 หมายเหตุ แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม - บริหารธุรกิจ   - สาขาวิชาการบัญชี 120 93 160 147 20 17   - สาขาวิชาการขาย/การตลาด 40 30 40 46 20 -   - สาขาวิชาเลขานุการ 20 14 20 11 - -   - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน - - 40 31 - -   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ 60 65 60 65 - -  รวม 240 202 280 300 40 -  2. ประเภทวิชาคหกรรม         - สาขาวิชาคหกรรม 20 16 20 8 - -   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 20 14 - 7 - -   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 35 40 32 - -  รวม 80 65 60 47 - -  3. ประเภทวิชาศิลปกรรม         - สาขาวิชาวิจิตรศิลปi 10 7 - - - -   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร6กราฟdก 40 24 40 25 - -  รวม 50 31 40 25 - -  4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท%องเท่ียว         - สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 40 69 40 41 - -  รวม 40 69 60 41 - -  รวมท้ังส้ิน 410 339 480 413 40 17          



20  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% สรุปผลการเบิกจ%ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  ประเภทรายจ%าย  รายจ%ายจริง รวม งบประมาณ อุดหนุน บกศ. งบบุคลากร       - ค�าจ	างลูกจ	างช่ัวคราว - 1,240,945.00 3,848,796.00 5,089,741.00   - ค�าตอบพนักงานราชการ  2,412,840.00 - - 2,412,840.00 งบดําเนินงาน       - ค�าตอบแทน ใช	สอย วัสด ุ 2,790,377.29 3,235,577.02 763,807.99 6,789,762.30   - ค�าสาธารณูปโภค 1,582,572.71 343,707.98 182,468.35 2,108,749.04 งบลงทุน       - ครุภณัฑ6 1,498,400.00 231,470.00 2,314,718.00 4,044,588.00   - สิ่งก�อสร	าง - - - - งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป�       - ค�าหนังสือเรยีน - 2,243,982.05 - 2,243,982.05   - ค�าอุปกรณ6การเรียน - 415,840.00 - 415,840.00   - ค�าเครื่องแบบ - 900,900.00 - 900,900.00   - ค�ากิจกรรมพัฒนาผู	เรียน - งบดําเนินงาน - -   - ค�าจัดการเรยีนการสอน - งบดําเนินงาน - - โครงการตาม พรบ.งบประมาณ - - - - 1. โครงการส�งเสรมิการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผู	เรียนอาชีวศึกษา 150,000.00 - - 150,000.00 2. โครงการเสริมสร	างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ6ของคนรุ�นใหม�และหุ�นยนต6อาชีวศึกษา 60,000.00 - - 60,000.00 3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป%นศูนย6กลางด	านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต	 139,985.50 - - 139,985.50 4. โครงการพัฒนาอาชีพต�อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ�มเป<าหมายพิเศษ และผู	สูงอาย ุ 200,000.00 - - 200,000.00 5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู�คณุภาพมาตรฐาน 236,900.00 - - 236,900.00 6. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมาร ี 60,000.00 - - 60,000.00 7. เงินอุดหนุนการหารายได	ระหว�างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 10,000.00 - - 10,000.00 



21  รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชราชการประจําป�งบประมาณ การประจําป�งบประมาณ 25256622    ::      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ประเภทรายจ%าย  รายจ%ายจริง รวม งบประมาณ อุดหนุน บกศ. 8. โครงการลดปCญหาการออกกลางคันของผู	เรยีนอาชีวศึกษา 25,000.00 - - 25,000.00 9. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย6ซ�อมสร	างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 489,921.35 - - 489,921.35 10. ค�าอุปกรณ6การเรียนของนักเรยีนสายอาชีพอาชีวศึกษา 127,140.00 - - 127,140.00 11. โครงการพัฒนาความร�วมมืออาชีวศึกษาสู�มาตรฐานนานาชาต ิ 184,000.00 - - 184,000.00 12. การฝUกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 366,599.67 - - 366,599.67 13. โครงการเร�งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 - - 189,600.00 14. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให	นักเรียน 116,968.00 - - 116,968.00 15. โครงการครูวิชาชีพผู	ทรงคุณ 134,516.00 - - 134,516.00 16. เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 15,000.00 - - 15,000.00 17. โครงการป<องกันและแก	ไขการตั้งครรก�อนวัยอันควร 25,000.00 - - 25,000.00 18. โครงการอาชีวะต	านยาเสพตดิ 22,200.00 - - 22,200.00 โครงการตามแผน/สอศ. - 969,600.00 3,244,742.00 4,214,342.00 รวมท้ังสิ้น 10,837,020.52 9,582,022.05 10,354,532.34 30,773,574.91    



23  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร�     ภายใต.โครงการ เสริมสร�างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม#และหุ#นยนต�อาชวีศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ      ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร#   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#    ระดับภาค    วิทยาลัยเทคนิคแม#สอด จังหวัดตาก  3.  ผลการดําเนินงาน 
�    ดําเนินงานเสร็จแล�ว   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร#   วันท่ี 19 มิถุนายน 2562        ระดับภาค    วันท่ี 26-28 มิถุนายน 2562 
�  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 20,000.- 20,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 20,000.- 20,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียนให�เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 1. นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให�ใช�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� ศึกษาค�นคว�านําเอาภูมิป>ญญาท�องถ่ินมาประยุกต�ใช�ในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร� หรือการเรียนรู�จากประสบการณ�จริง  ฝ@กปฏิบัติ ให�ทําได�    คิดเป8น  ทําเป8น  เกิดการใฝBรู�อย#างต#อเนื่อง 2. นักเรียนให�ใช�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� ศึกษาค�นคว�านําเอาภูมิป>ญญาท�องถ่ินมาประยุกต�ใช�ในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร� หรือการเรียนรู�จากประสบการณ�จริง  ฝ@กปฏิบัติ ให�ทําได� คิดเป8น ทําเป8น  เกิดการใฝBรู�อย#างต#อเนื่อง 



24  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 3. เพ่ือส#งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด�านวิทยาศาสตร�  สามารถแข#งขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  จนเป8นท่ียอมรับของสังคม  ชุมชน และท�องถ่ินได� 3. นักเรียนมีความสามารถด�านวิทยาศาสตร�  สามารถแข#งขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  จนเป8นท่ียอมรับของสังคม  ชุมชน และท�องถ่ินได� เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ระดับชั้น ปวช. จํานวน 1 โครงงานเข�าร#วมแข#งขันในระดับ อศจ. และระดับสูงต#อไป 1. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ระดับชั้น ปวช. จํานวน 1 โครงงาน เรื่อง การศึกษาการทําถ#านอัดแท#งจากเศษอิฐมอญและกลีเซอรีนท่ีเหลือจากกระบวยการผลิต  ไบไอดีเซล - ระดับ อศจ. ชนะเลิศ  - ระดับ ภาค  เหรียญเงิน 2. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ระดับชั้น ปวส. จํานวน 1 โครงงานเข�าร#วมแข#งขันในระดับ อศจ. และระดับสูงต#อไป 2. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ระดับชั้น ปวส. จํานวน 1 โครงงาน เรื่อง ศึกษาการกระถางซีเมนต�แฮนด�เมคจากกระดาษท่ีใช�แล�ว - ระดับ อศจ. ชนะเลิศ  - ระดับ ภาค  เหรียญเงิน 3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร� ร�อยละ 80 ได�เข�าร#วมกิจกรรมวิทยาศาสตร� 3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร� ร�อยละ 95 ได�เข�าร#วมกิจกรรมวิทยาศาสตร�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี     8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี     



25  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป8นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) สาขาการโรงแรม และอาหารและโภชนาการ     ภายใต.โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป8นศูนย�กลางด�านอาชีวศึกษาของภมิูภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต�  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 140,000.- 139,985.50 -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 140,000.- 139,985.50  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด�านภาษาอังกฤษแก#นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรมได� 1. นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม และอาหารและโภชนาการ ได�พัฒนาทักษะวิชาชีพด�านภาษาอังกฤษ 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา ได�เรียนรู�เก่ียวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุ#มอาเซียน พร�อมเข�าสู#ประชาคมอาเซียนเพ่ือสร�างเครือข#ายความร#วมมือการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน 2. นักเรียน นักศึกษา ได�เรียนรู�เก่ียวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศกลุ#มอาเซียน พร�อมเข�าสู#ประชาคมอาเซียน   



26  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม มีความรู� ความเข�าใจด�านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน 1. นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม และอาหารและโภชนาการ จํานวน 402 คน มีความรู� ความเข�าใจด�านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# มีเครือข#ายร#วมมือการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# มีเครือข#ายร#วมมือการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 2 ประเทศ ได�แก# 2.1 ประเทศจีน (นายกีรติ  ก�อนแก�ว ได�รับทุนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียน Chongqing Technology And Business Institute/China) 2.2 ประเทศอนโดนีเซีย (นางสาวธัญญารักษ�  ไชยอ�ายและนางสาวเอมวิการ�  พอจิตต� ได�รับทุนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียน SMK.Metland School / Indonesia)  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



27  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ  การแข#งขันทักษะทางวิชาการระดับหน#วย  ระดับ อศจ. ระดับภาค  ระดับชาติ ประจําปmการศึกษา 2561  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ ระดับดับหน#วย   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# และ วิทยาลัยเทคนิคแพร#     ระดับภาค ภาคเหนือ ณ  จังหวัดเชียงใหม# ระดับชาติ  ณ จังหวัดสุราษฎร�ธานี  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว ระดับดับหน#วย   วันท่ี 31 ตุลาคม 2561      ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561      ระดับภาค ภาคเหนือ วันท่ี 3 – 7 ธันวาคม 2561   ระดับชาติ  วันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ� 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - 500,000.- - - 479,880.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - 500,000.- - - 479,880.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1. จัดกิจกรรมแข#งขันทักษะฯ สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�พัฒนาความรู�และทักษะทางวิชาการ  2. นักเรียน นักศึกษาได�พัฒนาความรู�และทักษะทางวิชาการ 



28  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ได�นักเรียน นักศึกษาเป8นตัวแทนของสถานศึกษาเข�าร#วมการแข#งขันทักษะทางวิชาการ   จํานวน  12  สาขาวิชา 1. นักเรียน นักศึกษา เป8นตัวแทนของสถานศึกษาเข�าร#วมการแข#งขันทักษะทางวิชาการ  โดยได�รับรางวัลดังนี้ 1.1 ระดับภาคเหนือ  - รางวัลชนะเลิศ การแข#งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  - รางวัลชนะเลิศ การแข#งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อาชีวะ INTRO”  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  การแข#งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซ่ิงเท่ียวไทย สไตล�อาชีวะ”  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  การแข#งขันทักษะการออกแบบ ตกแต#งหัวข�อ Food Truck in Thai  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  การแข#งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต#งกาย  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  การแข#งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู#มาตรฐานสากลประกอบอาหารม้ือคํ่าแบบตะวันตก Western Set Dinner - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  การแข#งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Bartender   7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี       



29  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                                



30  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�แนะแนวและคุณธรรม จริยธรรม (ภาพยนตร�สั้น)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 61  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 100,000.- - 7,500.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 100,000.- - 7,500.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียนนักศึกษาได�รู�จักและพัฒนาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ด�านภาพยนตร�สั้น 1. นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ภาพยนตร�สั้นได� 2. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืน  มีโอกาสร#วมกันทํางานเป8นกลุ#ม สร�างสัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� มีความรับผิดชอบกล�าคิด กล�าทําอย#างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู�  ประสบการณ�ได�อย#างกว�างขวาง 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืน  มีโอกาสร#วมกันทํางานเป8นกลุ#ม สร�างสัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� 3. เพ่ือให�มีสื่อประชาสัมพันธ�รูปแบบภาพยนตร�สั้น สําหรับการแนะแนวศึกษาต#อของแต#ละสาขาวิชา   3. สาขาวิชามีสื่อประชาสัมพันธ�รูปแบบภาพยนตร�สั้น สําหรับการแนะแนวศึกษาต#อ 



31  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สื่อประชาสัมพันธ�รูปแบบภาพยนตร�สั้น จํานวน 11 ผลงาน    1. สื่อประชาสัมพันธ�รูปแบบภาพยนตร�สั้น จํานวน 4 ผลงาน   7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



32  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 30,000.- - 22,800.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 30,000.- - 22,800.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมและพัฒนาจิตใจให�ผู�เรียนได�เป8นผู�ท่ีประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม 1. นักเรียน นักศึกษาได�รับการส#งเสริมและพัฒนาจิตใจให�เป8นผู�ท่ีประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม 2. เพ่ือจัดหาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู� ความสามารถ มาเป8นวิทยากรผู�ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนดังกล#าว 2. มีวิทยากรได�แก# พระปรัชญา  วนิโย (พรหมสุรกิจ) เป8นผู�ดําเนินการจดัการเรยีนการสอนดังกล#าว เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวนร�อยละ 60 เป8นผู�ท่ีได�เข�าร#วมโครงการ 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวนร�อยละ 65 เป8นผู�ท่ีได�เข�าร#วมโครงการ 2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู�ความสามารถใน             ด�านนี้จํานวน 1 คน 2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู�ความสามารถใน                ด�านนี้จํานวน 1 คน ได�แก# พระปรัชญา  วนิโย (พรหมสุรกิจ)  



33  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.3 ด�านงบประมาณ  ไม#มี       7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                     



34  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    เตรียมความพร�อมการทดสอบทางการศึกษา (Pre V-NET) ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3                       และ ปวส. 2  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยเทคนิคแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว      เดือนมกราคม 2561   การเตรียมความพร�อม วันท่ี 26 – 27 มกราคม 2561  การทดสอบ  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - 4,460.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - 4,460.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลการทดสอบผ#านเกณฑ�การทดสอบ             ทางการศึกษาชาติ ด�านอาชีวศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2         มีผลการทดสอบผ#านเกณฑ�การทดสอบทางการศึกษาชาติ ด�านอาชีวศึกษา 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู� ความสามารถให�กับนักเรียน นักศึกษาในการสมัครเข�าทํางานหรือการศึกษาต#อในระดับต#อไป  3. นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ความรู� ความสามารถในการสมัครเข�าทํางานหรือการศึกษาต#อในระดับต#อไป 



35  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร�อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ#านเกณฑ�การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด�านอาชีวศึกษา (Pre V-NET) 1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ร�อยละ 85.95 และ ปวส.2 ร�อยละ 79.63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ#านเกณฑ�การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด�านอาชีวศึกษา (Pre V-NET) 2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร�อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 2. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร�อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



36  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    สร�างเสริมประสบการณ� เรียนรู�สู#สายอาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเข�าใหม# ปmการศึกษา 2562  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     สถานประกอบการ หน#วยงานในจังหวัด และต#างจังหวัด  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนมิถุนายน – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 75,000.- - 4,150.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 75,000.- - 4,150.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเข�าศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีตรงกับสาขาวิชา 1. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการให�กับนักเรียน นักศึกษา สอดคล�องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู�เรียนจากกิจกรรมโครงการ 2. ผู�เรียนเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมศึกษาดูงานและภาคภูมิใจในสาขาวิชาท่ีเรียน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผู�เรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปmการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา จํานวน 900 คน  1. ผู�เรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปmการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา จํานวน 775 คน  2. สถานประกอบการท่ีเข�าศึกษาดูงานท่ีตรงกับสาขาวิชา จํานวน 12 แห#ง  2. สถานประกอบการท่ีเข�าศึกษาดูงานท่ีตรงกับสาขาวิชา จํานวน 12 แห#ง    



37  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



38  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบแผนสมรรถนะ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว       �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน  เนื่องจาก  วิทยากรติดภารกิจ 4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  ระบุ  จัดกิจกรรมตามโครงการในปmงบประมาณถัดไป    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 34,040.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 34,040.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ีอพัฒนาครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  มีความรู�เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของขุมชนสถานประกอบการ ครูผู�สอนมีแนวทางปฏิบัติวิเคราะห�หลักสูตรในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู� เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  - 2. เพ่ือให�ครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ฐานสมรรถนะ               ของตนเองได�ครบทุกรายวิชา    - 



39  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู�ได�อย#างมีคุณภาพ จํานวน 80 คน  -  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  วิทยากรติดภารกิจ     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  จัดกิจกรรมตามโครงการในปmงบประมาณถัดไป                     



40  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    เป{ดบ�านวิชาการ (Open House)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2560  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 100,000.- - 23,613.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 100,000.- - 23,613.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการประสานความสัมพันธ�อันดีระหว#างสถานศึกษากับผู�ปกครอง สถานประกอบการ หน#วยงาน และชุมชน อย#างเหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 1. มีการส#งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค�กร หน#วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 2. เพ่ือให�มีการประชาสัมพันธ�ด�านการศึกษาต#อ 2. การประชาสัมพันธ�งานด�านการศึกษาอย#างท่ัวถึง 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว#างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว#างสถานศึกษากับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรอ่ืนๆ  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว#างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว#างสถานศึกษากับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรอ่ืนๆ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผู�ปกครอง องค�กรต#างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเข�าร#วมกิจกรรม จํานวน 100 คน 1. ผู�ปกครอง องค�กรต#างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเข�าร#วมกิจกรรม จํานวน 120 คน 



41  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



42  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ” (PLC)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ผู�บริหารและครูมีความรู�ความเข�าใจ รูปแบบวิธีการและประโยชน� (PLC)  1. ครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# มีความรู�ความเข�าใจแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ               “ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ” (PLC) 2. เพ่ือเป8นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ในสถานศึกษา ออกแบบกระบวนการดําเนินการ     การนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล 2. ครูผู�สอนทํางานร#วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู� เน�นกระบวนการเรียนรู�ร#วมกัน และร#วมมือกันเพ่ือพัฒนาวิธีการทํางานของครู 3. ผู�บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) ไปสู#การปฏิบัติในสถานศึกษาได�   3. ครูผู�สอนเกิดการเรียนรู� การปฏิบัติงาน และตรงกับภาระงานคือ การสอน สู#คุณภาพผู�เรียน 



43  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 80 คน มีการจัดต้ังกลุ#ม PLC จํานวนไม#ต่ํากว#า 10 กลุ#ม 1. ครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 82 คน มีการจัดต้ังกลุ#ม PLC จํานวน 11 กลุ#ม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



44  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    บริการฝ@กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก#ชุมชน   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 366,600.- 366,599.67 -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 366,600.- 366,599.67  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�บริการด�านวิชาชีพ  โดยสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 1. สถานศึกษาเป{ดสอนหลักสูตรด�านวิชาชีพ  โดยสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในชุมชนและท�องถ่ิน 2. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  ได�รับการฝ@กอบรมวิชาชีพทําให�มีวิถีทาง ในการประกอบอาชีพ  สร�างงาน สร�างรายได�  ลดรายจ#ายในครอบครัว  ส#งผลให�เกิดความเข�มแข็งในชุมชนและท�องถ่ิน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป  เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  75  ชั่วโมง จํานวน  400  คน 1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป  เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร  75  ชั่วโมง จํานวน  160  คน 



45  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน  2,500  คน 2. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน  1,833  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



46  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ให�ความรู�เพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วัดผลและประเมินผล   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 8 พฤศจิกายน  2561  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 1. ครูมีความรู�ความเข�าใจข้ันตอนและวิธีการประเมินตามสภาพจริง 2. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอน 2. ครูเข�าใจและนําวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงไปใช�ในการเรียนการสอนได�อย#าง                   มีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู�ของผู�เรียน 3. ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถมากข้ึนเนื่องจากการประเมินตามสภาพจริง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนจํานวน 80 คน ได�รับการพัฒนาเรื่องการวัดผลตามสภาพจริง  1. ครูผู�สอนจํานวน 84 คน ได�รับการพัฒนาเรื่องการวัดผลตามสภาพจริง 



47  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000 คน ได�มีรับการพัฒนาระบบการเรียนรู� 2. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,837 คน ได�มีรับการพัฒนาระบบการเรียนรู�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



48  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    จัดทําคลังข�อสอบมาตรฐานรายวิชา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    วัดผลและประเมินผล   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร#    3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 18 - 19 มกราคม 2562    �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 15,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 15,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดทําระบบคลังข�อสอบมาตรฐานรายวิชา 1. วิทยาลัยมีระบบคลังข�อสอบมาตรฐานรายวิชาพร�อมใช�งาน 2. เพ่ือให�ระบบการวัดผลมีประสิทธิภาพและเท่ียงตรงมากข้ึน 2. ระบบการวัดผลของครูผู�สอนมีประสิทธิภาพและเท่ียงตรง 3. เพ่ือประหยัดงบประมาณและอํานวยความสะดวกแก#ครูผู�สอน 3. ประหยัดงบประมาณและอํานวยความสะดวกแก#ครูผู�สอน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. วิทยาลัยฯ มีระบบคลังข�อสอบรายวิชา 1 ระบบ   1. มีระบบคลังข�อสอบรายวิชา 1 ระบบ   2. ครูมีข�อสอบมาตรฐานเก็บในคลังข�อสอบอย#างน�อยคนละ 1 รายวิชา 2. ครูมีข�อสอบมาตรฐานเก็บในคลังข�อสอบอย#างน�อย  คนละ 1 รายวิชา  



49  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



50  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    พัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสู#สากล  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วัดผลและประเมินผล   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 26  กุมภาพันธ� 2562    �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 33,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 33,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ 1. สถานศึกษามีเครื่องมือสําหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับสากล 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการและวิธีการในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ   2. กระบวนการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพเป8นท่ียอมรับของบุคคลภายนอก 3. เพ่ือวัดคุณภาพของผู�เรียนด�านทักษะวิชาชีพ 3. นักเรียน นักศึกษาท่ีสอบผ#านเป8นผู�มีความรู�และทักษะท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐาน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สาขาวิชาท่ีเป{ดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 9 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือสําหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีได�มาตรฐาน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1. สาขาวิชาท่ีเป{ดสอนในวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. 10 สาขาวิชา  ระดับ ปวส. 8  สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา มีเครื่องมือสําหรับวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีได�มาตรฐาน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 



51  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. นักเรียนนักศึกษาร�อยละ 100 สอบผ#านมาตรฐานวิชาชีพ 2. นักเรียน นักศึกษาร�อยละ 100 สอบผ#านมาตรฐานวิชาชีพ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



52  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแก#ผู�เรียน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    วัดผลและประเมินผล   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร#   3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤศจิกายน 2561  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแก#นักเรียนนักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษามีความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 2. เพ่ือเป8นแนวทางในการแก�ป>ญหาสําหรับผู�เรียนกรณีผลการเรียนไม#ผ#านเกณฑ� 2. นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางในการแก�ป>ญหากรณีผลการเรียนไม#ผ#านเกณฑ�และสามารถแก�ป>ญหาได�ด�วยตนเอง 3. เพ่ือแก�ป>ญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนไม#ถึงเกณฑ� 3. ป>ญหาการออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนไม#ถึงเกณฑ�ลดลง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 ได�รับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,837 คน (ร�อยละ 100) ได�รับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล  



53  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



54  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    พัฒนาความก�าวหน�าทางการเรียนและส#งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    วัดผลและประเมินผล   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง   5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับทราบความก�าวหน�าทางการเรียนของตน 1. นักเรียน นักศึกษาได�พัฒนาตนเองและมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน 2. เพ่ือเป{ดโอกาสให�ผู�เรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่าได�มีโอกาสพัฒนาตนเอง 2. นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ�สูงข้ึน 3. เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต 3. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี จบออกไปเป8นประชากรท่ีดีของประเทศ 4. เพ่ือลดปริมาณการออกกลางคันอันเนื่องมาจากผลการเรียนไม#ถึงเกณฑ�    4. การพ�นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม#ผ#านเกณฑ�น�อยลงจากเดิม 



55  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนจํานวน 80 คน  ติดแสดงความก�าวหน�าทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรม หน�าห�องเรียนให�ผู�เรียนทราบ 1. ครูผู�สอนจํานวน 84 คน  ติดแสดงความก�าวหน�าทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมหน�าห�องเรียนให�ผู�เรียนทราบ 2. นักเรียน นักศึกษา ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 ได�รับทราบความก�าวหน�าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม 2. นักเรียน นักศึกษาจํานวน 1,837 คน (ร�อยละ 100) ได�รับทราบความก�าวหน�าทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี              



56  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    รักการอ#าน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    วิทยบริการและห�องสมุด   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนกรกฎาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 12,000.- - 2,943.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 12,000.- - 2,943.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือปลูกฝ>งนักเรียน นักศึกษาให�เห็นความสําคัญในการอ#านหนังสือ 1. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญในการอ#านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน 2. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการใช�ห�องสมุดเป8นแหล#งเรียนรู� ใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชน� 2. นักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการใช�ห�องสมุดเป8นแหล#งเรียนรู� รู�จักใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชน� เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สถิติการใช�บริการห�องสมุดเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 30 1. สถิติการใช�บริการห�องสมุดเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 40  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     



57  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



58  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  8  พฤษภาคม  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 45,000.- - 45,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 45,000.- - 45,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือชี้แจงระเบียบวินัยและวิธีการปฏิบัติตนในหน#วยงาน / สถานประกอบการ 1. นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบวินัย ในการออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพและฝ@กอาชีพในสถานประกอบการ หน#วยงาน 2. เพ่ือชี้แจงการเรียน และการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ 2. นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงการเรียน และการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ 3. เ พ่ือให�ทราบแนวทางการปฏิ บั ติงานและพัฒนาบุคลิกภาพให�พร�อมก#อนออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ 3. นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลิกภาพให�พร�อมก#อนออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพและฝ@กอาชีพในสถานประกอบการ หน#วยงาน   



59  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ จํานวน 1,000 คน 1. ผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ จํานวน   634  คน 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ  จํานวน 1,000 คน 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ  จํานวน    434   คน 3. ครูนิเทศ  จํานวน  10  คน 3. ครูนิเทศ  จํานวน  14  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                 



60  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ5าย   วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  16  กันยายน 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 3,900.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 3,900.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�การฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเป8นแนวทางในการเตรียมตัวออกสู#ตลาดแรงงานในอนาคต 1. นักเรียน นักศึกษามีความเข�าใจระบบการทํางานของสถานประกอบการ 2. เพ่ือการแก�ไขป>ญหาและปรับปรุงการพัฒนาตนเองของนักเรียน นักศึกษา 2. นักเรียน นักศึกษาได�รับความรู�จากผู�แทนสถานประกอบการในการชี้แนะแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร�อมก#อนเข�าสู#ตลาดแรงงานในอนาคต 3. เพ่ือให�ทราบข�อเท็จจริงและป>ญหาท่ีเกิดข้ึนในการฝ@กปฏิบัติจริงตามหน#วยงาน สถานประกอบการ 3. สถานศึกษาได�รับข�อมูลต#างๆ จากการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา   



61  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. หัวหน�า/ผู�แทน สถานประกอบการ หน#วยงาน จํานวน  12  คน 1. หัวหน�า/ผู�แทน สถานประกอบการ หน#วยงาน จํานวน  14  คน 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณวิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ   จํานวน 1,000 คน 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝ@กประสบการณวิชาชีพ/ฝ@กอาชีพ   จํานวน    233  คน 3. ครูนิเทศ  จํานวน  10  คน 3. ครูนิเทศ  จํานวน  14  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                



62  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ประชาสัมพันธ�หน#วยงาน  สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ ฝ@กอาชีพ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ    ห�องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#    3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  14   สิงหาคม  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,625.- - 5,625.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,625.- - 5,625.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือประชาสัมพันธ� แนะแนวหน#วยงาน สถานประกอบการ ท่ีทําความร#วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  ให�กับนักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ ฝ@กอาชีพ ได�รับข�อมูลของหน#วยงานสถานประกอบการ ในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ 1. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ ฝ@กอาชีพ ได�รับข�อมูลของหน#วยงาน สถานประกอบการในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง เกิดความเข�าใจในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพในหน#วยงาน               สถานประกอบการ 2. นักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง เกิดความเข�าใจในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพในหน#วยงาน สถานประกอบการ 3. เพ่ือจัดหาหน#วยงาน สถานประกอบการท่ีมีความพร�อมในการรับนักเรียน นักศึกษาเข�ารับการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพตามหลักสูตร 3. หน#วยงาน สถานประกอบการท่ีทําความร#วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 



63  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือประชาสัมพันธ� แนะแนวหน#วยงาน สถานประกอบการ ท่ีทําความร#วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  ให�กับนักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ ฝ@กอาชีพ ได�รับข�อมูลของหน#วยงานสถานประกอบการ ในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ 1. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ ฝ@กอาชีพ ได�รับข�อมูลของหน#วยงาน สถานประกอบการในการฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผู�บริหาร/หัวหน�าสาขาวิชา/หวัหน�าภาควิชา  จํานวน  20  คน   1. ผู�บริหาร/หัวหน�าสาขาวิชา/หวัหน�าภาควิชา  จํานวน  22  คน   2. ครูนิเทศ  จํานวน  12  คน  2. ครูนิเทศ  จํานวน  14  คน 3. ตัวแทนจากหน#วยงาน  สถานประกอบการ จํานวน  14  คน 3. ตัวแทนจากหน#วยงาน  สถานประกอบการ   จํานวน  50  คน 4. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ  ฝ@กอาชีพจํานวน  600  คน 4. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ  ฝ@กอาชีพจํานวน  296  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี        



64  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระบบทวภิาคีและพัฒนา แผนการฝ@กอาชีพร#วมกับสถานประกอบการตามหลักสูตร ปวช. 2562 และ ปวส. 2562      ภายใต.โครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวภิาคีสู#คุณภาพมาตรฐาน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     โรงแรมธาริส อาร�ท  จังหวัดแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  26-27  กรกฎาคม  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง   5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 236,900.- 236,900.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 236,900.- 236,900.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และมีส#วนร#วมในการวิเคราะห�จัดทําแผนการฝ@ก  ตามสมรรถนะวิชาชีพ การวัดผล ประเมินผล และพัฒนากําลังคนให�มีคุณภาพตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน แก#ครูฝ@กในหน#วยงานและสถานประกอบการ 1. ครูนิเทศ ครูฝ@กในหน#วยงานและสถานประกอบการ มีความรู�ความเข�าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือใช�ในการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเป8นอย#างดี 2. เพ่ือให�ครูฝ@กในหน#วยงานและสถานประกอบการ จัดทําแผนการฝ@กอาชีพได�อย#างถูกต�องตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 2. ครูฝ@กในหน#วยงานและสถานประกอบการ มีความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนการฝ@กอาชีพเพ่ือใช�ในการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเป8นอย#างดี 



65  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 3. เพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาสมรรถนะของครูนิเทศและครูฝ@กในหน#วยงานและสถานประกอบการ   3. ครูนิเทศและครูฝ@กในหน#วยงาน/สถานประกอบการมีสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมข้ึน 4.  เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว#างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4.  สถานศึกษาและสถานประกอบการมีความสัมพันธ�อันดีต#อกัน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผู�บริหาร/หัวหน�าสาขาวิชา/หวัหน�าภาควิชา จํานวน  20  คน   1. ผู�บริหาร/หัวหน�าสาขาวิชา  จาํนวน  18  คน   2. ครูนิเทศ  จํานวน    5  คน 2. ครูนิเทศ     จํานวน  14  คน 3. ครูฝ@กในสถานประกอบการ หน#วยงาน จํานวน  42  คน 3. สถานประกอบการ หน#วยงาน จํานวน  100  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี           



66  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    แนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนบ�านถ่ินโอภาส    โรงเรียนสูงเม#นชนูปถัมภ�   โรงเรียนบ�านน้ําชํา (ประชาราษฎร�สามัคคี)    โรงเรียนร�องกวางอนุสรณ�  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนกุมภาพันธ�  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างเครือข#าย พันธมิตรร#วมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 1. มีเครือข#าย พันธมิตรมาร#วมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพ่ิมมากข้ึน 2. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจให�กับนักเรียน นักศึกษา ระหว#างสถานศึกษากับโรงเรียน สําหรับการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี และสร�างเครือข#ายงานการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เพ่ือเชื่อมโยงสายปฏิบัติการในระดับปริญญาตรีต#อไป 2. นักเรียน นักศึกษาใหม# และโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความรู� ความเข�าใจสําหรับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมากข้ึน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  จํานวน  210  คน 



67  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. นักเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปmท่ี 3 2. นักเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปmท่ี 3  จํานวน  150  คน 3. ผู�ประกอบการและประชาชนในจังหวัดแพร# 3. ผู�ประกอบการและประชาชนในจังหวัดแพร#  จํานวน  100  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                



68  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ครูยุคใหม#ใช�สื่อไอซีทีกับการสอนในยุคดิจิตอล”  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    สื่อการเรียนการสอน   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร#    3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 7- 8 พฤษภาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง   5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 30,000.- - 27,500.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 30,000.- - 27,500.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  มีความรู�เรื่องการบูรณาการใช�สื่อไอซีที  เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1. ครูผู�สอนมีความรู�เรื่องการบูรณาการใช�สื่อไอซีที (การจัดทําแฟ�ม เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2. เพ่ือให�ครูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  สามารถจัดทําสื่อการเรียนการสอนบูรณาการไอซีทีท่ีตอบสนองต#อการใช�งานในโลกยุคดิจิตอลได� 2. รูผู�สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  สามารถจัดทําสื่อการเรียนการสอนบูรณาการไอซีทีท่ีตอบสนองต#อการใช�งานในโลกยุคดิจิตอลได� เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู�ได�อย#างมีคุณภาพ  จํานวน  80  คน 1. ครูผู�สอนสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู�ได�อย#างมีคุณภาพ  จํานวน  82  คน    



69  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



70  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    จัดหาผ�าม#าน ห�อง 322 สาขาวิชาการเลขานุการ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    สาขาวิชาการเลขานุการ   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     ห�อง 322 สาขาวิชาการเลขานุการ  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนกุมภาพันธ�  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 26,100.- - 26,100.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 26,100.- - 26,100.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดหาผ�าม#านบังแสง ห�อง 322 สาขาวิชาการเลขานุการ 1. ห�อง 322 สาขาวิชาการเลขานุการ มีผ�าม#านบังแสงท่ีช#วยให�การจัดการเรียนการสอนผ#านโปรเจคเตอร�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผ�าม#าน (ห�อง 322) จํานวน 1 ชุด 1. ผ�าม#านบังแสง (ห�อง 322) จํานวน 1 ชุด  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      



71  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



72  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    เพ่ิมคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ ภาค วชิาการบัญชี     ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     บริษัท เบียร�ทิพย� บริวเวอรี่ (1991) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูคส� จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ� 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 57,780.- - 44,750.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 57,780.- - 44,750.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ#งหมายของหลักสูตร 1. นักศึกษาได�รับการคุณภาพตามจุดมุ#งหมายของหลักสูตร 2. เพ่ือให�นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. เพ่ือให�นักศึกษามีทักษะและประสบการณ�ด�านอาชีพจากแหล#งเรียนรู�จริง 3. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ�ด�านอาชีพจากแหล#งเรียนรู�จริง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักศึกษามีคุณภาพตามตัวบ#งชี้ทุกข�อของเกณฑ�การ 1. นักศึกษามีคุณภาพตามตัวบ#งชี้ทุกข�อของเกณฑ�การ



73  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% ประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี ประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี 2. นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนในระดับ 2 ข้ึนไป 2. นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนในระดับ 2 ข้ึนไป 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                    



74  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก�าวสู#อาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา              (โครงการขยายผลนักเรียน นักศึกษาโดยใช�แอปพลิเคชัน Echo VE)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ หมวดวิชา ภาษาต#างประเทศ     ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  3 มกราคม – 15 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับความรู�และสามารถใช�แอฟพลิเคชันในการเรียนและฝ@กทักษะภาษาอังกฤษได�ด�วยตนเองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�มีความยั่งยืนและเป8นธรรมชาติ 1. นักเรียน นักศึกษาได�รับความรู�และสามารถใช�แอฟพลิเคชันในการเรียนและฝ@กทักษะภาษาอังกฤษได�ด�วยตนเองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให�มีความยั่งยืนและเป8นธรรมชาติ 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับหนังสือประกอบการฝ@กภาษาอังกฤษเพ่ือใช�ฝ@กควบคู#กับการฝ@กบนแอปพลิเคชัน 2. นักเรียน นักศึกษาศึกษาผ#านหนังสือประกอบการฝ@กภาษาอังกฤษเพ่ือใช�ฝ@กควบคู#กับการฝ@กบนแอปพลิเคชัน 3. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับ Username และ Password สําหรับการเข�าใช�งานแอปพลิเคชัน Echo VE แสดงออกทางภาษาอย#างเต็มท่ี 3. นักเรียน นักศึกษามี Username และ Password ประจําตัว สําหรับการเข�าใช�งานแอปพลิเคชัน Echo VE แสดงออกทางภาษาอย#างเต็มท่ี 



75  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 4. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�รับประกาศนียบัตรการเข�าร#วมกิจกรรม 4. นักศึกษาได�รับมอบประกาศนียบัตรการเข�าร#วมกิจกรรม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน เข�าร#วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก�าวสู#อาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา (โครงการขยายผลนักเรียน นักศึกษาโดยใช�แอปพลิเคชัน Echo VE) จํานวน 3 ชั่วโมง 1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน เข�าร#วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก�าวสู#อาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา (โครงการขยายผลนักเรียน นักศึกษาโดยใช�แอปพลิเคชัน Echo VE) จํานวน 3 ชั่วโมง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี            



76  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ค#ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun) สําหรับนักเรียน นักศึกษาและปริญญาตรี  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ หมวดวิชา ภาษาต#างประเทศ     ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  3 มกราคม – 15 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 152,000.- - 152,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 152,000.- - 152,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ท้ังทักษะการฟ>ง การพูด การอ#าน และการเขียน 1. นักเรียน นักศึกษาได�รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟ>ง การพูด การอ#าน และการเขียน 2. เพ่ือสนับสนุนและสร�างทัศนคติท่ีดีของนักเรียนต#อวิชาภาษาอังกฤษ  2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต#อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน�ในชีวิตประจําวันและอนาคต 3. เพ่ือเป8นการสร�างบรรยากาศให�นักเรียนมีความรู�สึกผ#อนคลายในการร#วมกิจกรรมต#างๆท่ีจัดให�ด�วยความสนุกสนานเป8นการเสริมความม่ันใจ ความกล�าแสดงออกทางภาษาอย#างเต็มท่ี 3. นักเรียนมีความรู�สึกผ#อนคลายในการร#วมกิจกรรมต#างๆ ด�วยความสนุกสนานเป8นการเสริมความม่ันใจ ความกล�าแสดงออกทางภาษาอย#างเต็มท่ี 4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�านภาษาอังกฤษกีข้ึน 



77  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ใช�เวลา 1 วัน แบ#งออกเป8น 3 ฐาน 1. กิจกรรมฐานปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ใช�เวลา 1 วัน แบ#งออกเป8น 3 ฐาน 2. จัดกิจกรรมค#ายภาษาอังกฤษพาเพลินสําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ใช�เวลา 2 วัน โดยแบ#งเป8น 2 กลุ#ม กลุ#มแรก 266 คนกลุ#มท่ีสอง 266 คน 2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี จํานวน 532 คน 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



78  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#   3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 30,000.- - 29,775.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 30,000.- - 29,775.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือปลูกฝ>งความจงรักภักดีต#อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย� อีกท้ังปลูกจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมให�นักเรียน นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาร#วมแสดงความจงรักภักดีต#อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย� 2. เพ่ืออนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย และความภาคภูมิใจในความเป8นคนไทย 2. สถานศึกษา ชุมชนและท�องถ่ินมีความสัมพันธ�อันดีต#อกัน 3. เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนและท�องถ่ิน 3. สถานศึกษา ชุมชนและท�องถ่ินร#วมมือกันในการร#วมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของไทย    



79  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย� ไม#น�อยกว#า 5  กิจกรรม 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย� มากกว#า 5  กิจกรรม 2. นักเรียน นักศึกษา ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และ พระมหากษัตริย� 2. นักเรียน นักศึกษา เข�าร#วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และ พระมหากษัตริย� ร�อยละ 94    7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



80  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ตักบาตรเดือนละครั้ง ฟ>งธรรมเดือนละหน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - 4,500.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - 4,500.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมและรักษาไว�ซ่ึงประเพณีการทําบุญตักบาตรให�มีสืบต#อไป 1. นักเรียน นักศึกษามีส#วนร#วมในการดํารงไว�ซ่ึงประเพณีการทําบุญตักบาตร 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�ทําบุญตักบาตรร#วมกัน 2. นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนฐานของการเป8นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 ท่ีเรียนอยู#ในวิทยาลัยฯ แต#ละปmการศึกษาเข�าร#วมกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง ฟ>งธรรมเดือนละหน   1. นักเรียน นักศึกษา เข�าร#วมกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง ฟ>งธรรมเดือนละหน  ร�อยละ 92    



81  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



82  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ “เรือนเพาะชําภูมิป>ญญาบูรณาการวิถี” (Wisdom by Integrating Nursery : WIN)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1 เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับรู�ข�อมูล ข#าวสารและความรู� (Data , Information and  Knowledge) ท่ีเป8นองค�ประกอบสําคัญในการทําให�เกิดภูมิป>ญญา (Wisdom) นํามาซ่ึงการสร�างนวัตกรรม (Innovation) 1. นักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีต#อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย� 2 เพ่ือให�มีทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 3R 4C 2. นักเรียน นักศึกษา เป8นผู�มีระเบียบวินัยตรงต#อเวลา 3 เพ่ือให�ผู�เรียนได�ฝ@กทักษะท่ีสําคัญในการใช�ชีวิตและการทํางาน   3. นักเรียน นักศึกษา เกิดภาวะผู�นํา กล�าแสดงออกในท่ีสาธารณะ 



83  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 4 เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมแก#ผู�เรียนอย#างต#อเนื่อง 4. มีการนําคลิปวีดีโอมาเป{ดทุกเช�าเพ่ือบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  เข�าร#วมกิจกรรมเข�าแถวหน�าเสาธง แต#ละภาคเรียน มีผลการผ#านการเข�าร#วมกิจกรรมไม#น�อยกว#าร�อยละ 85    1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  เข�าร#วมกิจกรรมเข�าแถวหน�าเสาธง แต#ละภาคเรียน มีผลการผ#านการเข�าร#วมกิจกรรม  ร�อยละ 90     7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี             



84  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัด  มัสยิด  โบสถ�คริสต�  วิทยาลัย และชุมชน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 3,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 3,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือปลูกฝ>งคุณธรรม จริยธรรม ค#านิยมท่ีดีงาม มีความสํานึกรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม 1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี  มีจิตอาสาช#วยเหลือสังคม 2. เพ่ือสร�างผู�นําเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพให�กับสถานศึกษา 2. เสริมสร�างภาวะผู�นําของนักเรียน นักศึกษาในการทํากิจกรรมร#วมกับชุมชนและสังคม 3. เพ่ือพัฒนากล#อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษาให�เป8นผู�มีเมตตาช#วยเหลือผู�อ่ืนและสังคม 3. นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความรับผิดชอบ  และเห็นแก#ประโยชน�ส#วนรวมมากกว#าประโยชน�ส#วนตัว 4. ส#งเสริมการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และพัฒนาระบบนิเวศ 4. สถานท่ีต#างๆ ภายในจังหวัดแพร#ได�รับการพัฒนาภูมิทัศน�ให�สะอาด สวยงามมากข้ึน   



85  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น   ร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรม 1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข�าร#วมกิจกรรม   ร�อยละ 94  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



86  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นําความรู� คู#หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ประจําปmการศึกษา 2562  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว  วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ   �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 300,000.- - 140,175.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 300,000.- - 140,175.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการส#งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 1. นักเรียน นักศึกษามีภูมิความรู�ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพ่ือปลูกฝ>งคุณธรรมจริยธรรม ค#านิยมท่ีดีงาม และมีความสํานึกรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม 2. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  และค#านิยมท่ีดีงาม 3. เ พ่ื อสร� า งผู� นํ า เ ย าวชน ท่ี มีประสิทธิ ภ าพให� กั บสถานศึกษา 3. นักเรียน นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 4. เพ่ือน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 4. นักเรียน นักศึกษาอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  



87  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการส#งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 1. นักเรียน นักศึกษามีภูมิความรู�ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะครู เข�าร#วมกิจกรรม   90 เปอร�เซ็นต�   1. คณะครู เข�าร#วมกิจกรรม  ร�อยละ 92 2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1เข�าร#วมกิจกรรม 90 เปอร�เซ็นต�  2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1เข�าร#วมกิจกรรม  ร�อยละ 98  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



88  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมอิสระ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 30,000.- - 22,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 30,000.- - 22,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ครูผู�สอน  นักเรียน นักศึกษามีความต่ืนตัวในการศึกษาและฝ@กฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได�ผลดีอย#างแท�จริง 1. ครูผู�สอน  นักเรียน นักศึกษาให�ความสนใจในการศึกษา พัฒนาและฝ@กฝนวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได�ผลดีอย#างแท�จริง 2. เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนมีภาวะผู�นํา 2. ผลงานของนักเรียน นักศึกษาผ#านเกณฑ�มาตรฐาน 3. เ พ่ื อ ใ ห� นั ก เ รี ย น   นั ก ศึ กษ า ไ ด� มี โ อ ก าส แส ด งความสามารถในเชิงวิชาชีพ 3. นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความสามารถในทักษะด�านวิชาชีพ 4. เ พ่ื อ เสริมสร� า งความสัม พันธ� ระหว# า งนั ก เรี ยน  นักศึกษาและสถานศึกษาต#างๆ 4. นักเรียน นักศึกษาในกลุ#มอาชีวศึกษาภาคเหนือได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ�ร#วมกัน 5. เพ่ือเป8นการประชาสัมพันธ�ผลงานทางวิชาชีพให�ประชาชนและเยาวชนได�เข�าใจ สนใจทางด�านการอาชีพมากยิ่งข้ึน 5. ทุกแผนกวิชามีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพ และดําเนินการบริการวิชาการวิชาชีพให�แก#บุคคลชุมชน และหน#วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา 



89  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา  ร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรมดังกล#าว 1. นักเรียน นักศึกษาเข�าร#วมกิจกรรม ร�อยละ 94   2. ทุกสาขาวิชามีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ ไม#น�อยกว#า 9 ชมรม 2. มีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ 9 ชมรม 3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข�าศึกษาในปmการศึกษา 2562 เข�าร#วมเป8นสมาชิกองค�การวิชาชีพฯ 3. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข�าศึกษาในปmการศึกษา 2562 เข�าร#วมเป8นสมาชิกองค�การวิชาชีพฯ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



90  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ วันไหว�ครู  ไหว�ครูช#าง   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 13 มิถุนายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 50,000.- - 46,900.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 50,000.- - 46,900.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนากล#อมเกลาจิตใจให�ผู�เรียนเป8นผู�มีป>ญญา  มีความอ#อนน�อมถ#อมตน 1. นักเรียน นักศึกษาเป8นผู�มีคุณธรรม จริยธรรม ค#านิยมท่ีดีงาม มีความอ#อนน�อมถ#อมตน 2. เพ่ืออนุรักษ�วัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติไทยสืบไป 2. นักเรียน นักศึกษาร#วมสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติไทย 3. เพ่ือเป8นการต�อนรับ  สร�างขวัญกําลังใจ และความเป8นสิริมงคล แก#นักศึกษาใหม# นักศึกษาเก#าตลอดจนบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# 3. นักเรียน นักศึกษาเป8นผู�ประพฤติตนอยู#ในระเบียบวินัย มีความสํานึกรับผิดชอบต#อตนเอง และสังคม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเข�าร#วมกิจกรรม   ร�อยละ 90  1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาเข�าร#วมกิจกรรม   ร�อยละ 94  



91  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



92  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ การประชุมทางวิชาการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย และการแข#งขันทักษะวิชาชีพ    วิชาพ้ืนฐาน ในระดับหน#วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร# ระดับภาคเหนือ  และระดับชาติ   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ ระดับดับหน#วย   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# และ วิทยาลัยเทคนิคแพร#     ระดับภาค ภาคเหนือ ณ  จังหวัดเชียงใหม# ระดับชาติ  ณ จังหวัดสุราษฎร�ธานี  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว ระดับดับหน#วย   วันท่ี 31 ตุลาคม 2561      ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561      ระดับภาค ภาคเหนือ วันท่ี 3 – 7 ธันวาคม 2561   ระดับชาติ  วันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ� 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - 300,000.- - - - 275,885.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - 300,000.- - - - 275,885.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษานําเอาทักษะ ความรู�ท่ีได�รับมาประยุกต�ใช�ในภาคปฏิบัติได�อย#างเหมาะสม  1. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําเอาทักษะ ความรู�ท่ีได�รับมาประยุกต�ใช�ในภาคปฏิบัติได�อย#างเหมาะสม 



93  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 2. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษา ได�พัฒนาทักษะด�านวิชาการและวิชาชีพ ก#อนออกสู#ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระ  2. นักเรียน นักศึกษา ได�พัฒนาทักษะด�านวิชาการและวิชาชีพ ก#อนออกสู#ตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระ  3. เพ่ือให�นักเรียนนักศึกษาได�มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด�านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน          ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  3. นั ก เ รี ย นนั ก ศึ ก ษา ไ ด� มี โ อ ก าส แ ส ด งอ อ ก  ถึ งความสามารถท้ังด�านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน         ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  4. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข�าร#วมการแข#งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต#อไป 4. ได�ตัวแทนเข�าร#วมการแข#งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต#อไป เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ได�ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข�าร#วมการแข#งขันทักษะฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ไม#น�อยกว#า  5  สาขาวิชา   1. ได�ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข�าร#วมการแข#งขันทักษะฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มากกว#า 5 สาขา   2. นักเรียนนักศึกษาไม#น�อยกว#าร�อยละ  85  เข�าร#วมการประชุมทางวิชาการฯ ระดับหน#วย  2.   นักเรียนนักศึกษาเข�าร#วมการประชุมทางวิชาการฯ ระดับหน#วย ร�อยละ  90   และได�รับรางวัล ดังนี้ 2.1 ระดับชาติ  - รางวัลชนะเลิศ การแข#งขันการประกวดร�องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การแข#งขันการประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ#ยเพียงออ  2.2 ระดับภาคเหนือ  - รางวัลชนะเลิศ การแข#งขันการประกวดร�องเพลงสากล (สตริง) ชาย - รางวัลชนะเลิศ การแข#งขันการประกวดดนตรีไทย   7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี       



94  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                             



95  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ การแข#งขันกีฬาอาชีวเกมส� ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค  ระดับชาติ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ ระดับดับหน#วย     ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# วิทยาลัยเทคนิคแพร#             วิทยาลัยสารพัดช#างแพร#  ระดับภาค ภาคเหนือ    ณ  จังหวัดน#าน 3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว ระดับดับหน#วย   วันท่ี 28 – 29 มิถุนายน 2562     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันท่ี 6 – 7  มิถุนายน 2562     ระดับภาค ภาคเหนือ วันท่ี 6 - 12 กรกฎาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - 300,000.- - - - 208,210.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - 300,000.- - - - 208,210.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�แสดงออกทางความสามารถเก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1. นักเรียน นักศึกษาเป8นผู�มีน้ําใจเป8นนักกีฬา  รู�แพ�  รู�ชนะ  รู�อภัย 2. เพ่ือฝ@กให�นักเรียน นักศึกษามีน้ําใจเป8นนักกีฬา  รู�แพ�  รู�ชนะ  รู�อภัย 2. นักเรียน นักศึกษาได�ผ#อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน  



96  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 3. เพ่ือสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตท่ีดี 3. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาทํากิจกรรมร#วมกันเกิดความสามัคคีในหมู#คณะ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ได�ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเข�าร#วมแข#งขันกีฬาแต#ละประเภทในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ 10 ประเภทชนิดกีฬา 1. ได�ตัวแทนนักกีฬาของสถานศึกษาเข�าร#วมแข#งขันกีฬาแต#ละประเภทในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 10 ชนิดกีฬา ระดับภาค 7 ชนิดกีฬา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



97  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ เลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพ และเลือกต้ังนายกองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย                      ระดับหน#วย หน#วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันอังคาร ท่ี 22 กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน    4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - 7,000.- - - - 5,625.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - 7,000.- - - - 5,625.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�การทํางานในแบบประชาธิปไตย 1. นักเรียน นักศึกษา  ในสถานศึกษา ออกมาใช�สิทธิ์ในการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพและคณะกรรมการองค�การวิชาชีพฯ 2. เพ่ือคัดเลือกนายกองค�การ  และคณะกรรรมการดําเนินงานองค�การฯ ชุดใหม# ประจําปmการศึกษา 2562 2. ได�ตัวแทนคณะกรรมการองค�การวิชาชีพ และคณะกรรมการองค�การวิชาชีพ จํานวน 7  - 25 คน 3. เพ่ือคัดเลือก และจัดต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชุดใหม# ประจําปmการศึกษา 2562  3. ได�ตัวแทน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการ จํานวน 11 ชมรม 



98  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวิชาชีพต#าง ๆ ลงสมัครเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงานชมรม ชมรมละ 7 คน 1.   ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวิชาชีพต#าง ๆ ลงสมัครเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงานชมรม ห�องเรียนละ 1 คน 2. ประธานชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ  ลงชื่อสมัครเข�ารับการเลือกต้ังเป8นนายกองค�การฯ ประจําปmการศึกษา 2562 2. ประธานชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ  ลงชื่อสมัครเข�ารับการเลือกต้ังเป8นนายกองค�การฯ ประจําปmการศึกษา 2562 จํานวน 9 ชมรม 3. ได�คณะกรรมการองค�การวิชาชีพระดับหน#วย หน#วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 7 คน 3. ได�คณะกรรมการองค�การวิชาชีพระดับหน#วย หน#วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 7 คน 4. ได�คณะอนุกรรมการองค�การวิชาชีพระดับหน#วย หน#วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 21 คน 4. ได�คณะอนุกรรมการองค�การวิชาชีพระดับหน#วย หน#วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 21 คน 5. นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค�การ อวท. ทุกชั้นปm เข�าร#วมกิจกรรมการเลือกต้ัง อย#างน�อยร�อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนอยู#ในวิทยาลัยฯ 5 นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค�การ อวท. ทุกชั้นปm เข�าร#วมกิจกรรมการเลือกต้ัง ร�อยละ 94 ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนอยู#ในวิทยาลัยฯ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี        



99  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ ณ  ค#ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 17 – 19 มกราคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 64,000.- - 64,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 64,000.- - 64,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ตลอดจนรายวิชาลูกเสือ 1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู�เก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ตลอดจนรายวิชาลูกเสือ 2. เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนรายวิชาลูกเสือวิสามัญมีความอดทน  มีระเบียบวินัย ตระหนักในคติพจน�ของลูกเสือวิสามัญ 2. นักเรียน นักศึกษา มีความอดทน  มีระเบียบวินัย ตระหนักในคติพจน�ของลูกเสือวิสามัญ 3. เพ่ือให�ลูกเสือได�ทํากิจกรรมร#วมกันในหมู#คณะ  สร�างความสามัคคีในการทํางานเป8นทีม 3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในการทํางานเป8นทีม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ลูกเสือวิสามัญ   ร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรมดังกล#าว  1. ลูกเสือวิสามัญเข�าร#วมกิจกรรมดังกล#าว ร�อยละ 98 



100  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. ลูกเสือวิสามัญ   ร�อยละ 90  มีความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�เก่ียวกับกิจกรรม ลูกเสือ 2. ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�เก่ียวกับกิจกรรม ลูกเสือ ร�อยละ 98  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



101  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ อาชีวะแพร#ร#วมใจยิ้มไหว�สวัสดี  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน    4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีสัมมาคารวะและความเคารพซ่ึงกันและกัน 1. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีสัมมาคารวะและความเคารพซ่ึงกันและกัน 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีความโอบอ�อมอารี  แสดงความเป8นกัลยาณมิตร        ต#อกัน 2. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรมีความโอบอ�อมอารี  แสดงความเป8นกัลยาณมิตรต#อกัน 3. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรดําเนินชีวิตอยู#ในสังคมได�อย#างมีความสุข 3. นักเรียน นักศึกษา  คณะครู  และบุคลากรดําเนินชีวิตอยู#ในสังคมได�อย#างมีความสุข 4. เพ่ือเป8นการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให�เป8นท่ีประจักษ�ของคนท่ัวไป   4. นักเรียน นักศึกษารู�จักอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให�เป8นท่ีประจักษ�ของคนท่ัวไป 



102  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ร�อยละ 100 เป8นบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ�  สุขภาพจิตท่ีดีและร#วมกันอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 1. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน เป8นบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ�  สุขภาพจิตท่ีดีและร#วมกันอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                 



103  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมส#งเสริมพัฒนาตนเองสู#ความเป8นเลิศ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - 23,365.- - - - 5,300.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - 23,365.- - - - 5,300.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการสนองนโยบายของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1. จัดกิจกรรมต#างๆ เพ่ือส#งเสริมและพัฒนาผู�เรียนสนองนโยบายของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให�มีความเป8นเลิศใน ด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพ และด�านความสามารถพิเศษ    2. นักเรียน นักศึกษาให�มีความเป8นเลิศในด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพ และด�านความสามารถพิเศษ     3. เพ่ือสร�างจิตสํานึกรักสถานศึกษาและเห็นความสําคัญในการมีส#วนร#วมในการพัฒนาสถานศึกษา 3. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรักสถานศึกษาและเห็นความสําคัญในการมีส#วนร#วมในการพัฒนาสถานศึกษา 4. เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต#อชุมชน  ท�องถ่ิน  และสถานท่ีสาธารณะสมบัติ 4. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต#อชุมชน  ท�องถ่ิน  และสถานท่ีสาธารณะสมบัติ 5. เพ่ือปลูกฝ>งความเป8นผู�รู�จักแสวงหา  คิดค�น  และสร�างองค�ความรู�ใหม# 5. นักเรียน นักศึกษา ปลูกฝ>งความเป8นผู�รู�จักแสวงหา  คิดค�น  และสร�างองค�ความรู�ใหม# 



104  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 6. เพ่ือสร�างความสามัคคีในหมู#คณะ  รู�จักการทํางานเป8นทีม 6. นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู#คณะ  รู�จักการทํางานเป8นทีม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา  ร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรมต#างๆ ตามท่ีสถานศึกษา หรือหน#วยงานภายนอกจัด เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความเป8นเลิศ 1. นักเรียน นักศึกษา เข�าร#วมกิจกรรมต#างๆ ตามท่ีสถานศึกษา หรือหน#วยงานภายนอกจัด เพ่ือส#งเสริมให�ผู�เรียนเกิดความเป8นเลิศ ร�อยละ 94  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



105  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 32,185.- - 5,060.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 32,185.- - 5,060.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนตามค#านิยมของคนไทย 12 ประการ 1. นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามค#านิยมของคนไทย 12 ประการ 2. เพ่ือให�นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เชื่อฟ>งคําสั่งของผู�บังคับบัญชา 2. นักศึกษาวิชาทหารเป8นผู�มีภาวะผู�นํา  มีความเชื่อม่ันในตัวเองกล�าตัดสินใจ 3. เพ่ือให�นักศึกษาวิชาทหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง ด�วยการฝ@กภาวะผู�นํา การตัดสินใจในภาวะสําคัญได� 3. นักศึกษาวิชาทหารมีภาวะผู�นํา ความเชื่อม่ันในตนเอง  4. เพ่ือให�สถานศึกษาวิชาทหารได�รับการประเมินมาตรฐานในเกณฑ�ดีมาก  - 5. เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนพล และธุรกิจ สถานศึกษาวิชาทหารเป8นไปด�วยความเรียบร�อย 4. ทะเบียนพล และธุรกิจ สถานศึกษาวิชาดําเนินการไปอย#างเป8นระเบียบเรียบร�อย 



106  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 6. เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนย�ฝ@กแข็งขัน สถานศึกษาร#วมใจ มุ#งไปสู#มาตรฐานเดียวกัน 5. ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายโครงการศูนย�ฝ@กแข็งขัน สถานศึกษาร#วมใจ มุ#งไปสู#มาตรฐานเดียวกัน 7. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ� ใช�ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสํานักงาน และรับการศึกษาดูงานจากหน#วยฯ และสถานศึกษาอ่ืน ๆ 6. มีวัสดุอุปกรณ� ใช�ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสํานักงาน และรับการศึกษาดูงาน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักศึกษาวิชาทหารร�อยละ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� ร�อยละ 95 1. นักศึกษาวิชาทหารร�อยละ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� ร�อยละ 98 2. ผู�กํากับนักศึกษาวิชาทหาร มีวัสดุอุปกรณ�ใช�ในการจัดกิจกรรมอย#างเพียงพอ 2. ผู�กํากับนักศึกษาวิชาทหาร มีวัสดุอุปกรณ�ใช�ในการจัดกิจกรรมอย#างเพียงพอ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี            



107  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู�การเป�นผู�นํา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ ห�องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี  19 – 20 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 31,700.- - 31,700.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 31,700.- - 31,700.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป�นการสร�างและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค' นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู�ศิลปะ และฝ,กทักษะในการพูดท่ีดี  ท่ีเหมาะสม ชนะใจคนฟ2ง ทางการพูดในโอกาสต�าง ๆ ตลอดจนสามารถนําไปใช�ได�จริงในชีวิตประจําวัน 1. นักเรียน นักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค' นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู�ศิลปะ และฝ,กทักษะในการพูดท่ีดี  ท่ีเหมาะสม ชนะใจคนฟ2ง ทางการพูดในโอกาสต�าง ๆ ตลอดจนสามารถนําไปใช�ได�จริงในชีวิตประจําวัน 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา มีความม่ันใจ และเชื่อม่ันในตนเอง และกล�าท่ีจะทํากิจกรรมต�าง ๆ 2. นักเรียน นักศึกษา มีความม่ันใจ และเชื่อม่ันในตนเอง และกล�าท่ีจะทํากิจกรรมต�าง ๆ 3. เพ่ือเป�นการเสริมสร�างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู�การมีบุคลิกภาพท่ีดี  3. นักเรียน นักศึกษา บุคลิกภาพภายนอก และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู�การมีบุคลิกภาพท่ีดี  4. เพ่ือฝ,กการทํางานเป�นหมู�คณะและทําตนเองให�เป�นประโยชน'ต�อสังคม 4. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานเป�นหมู�คณะและทําตนเองให�เป�นประโยชน'ต�อสังคม 



108  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป�นการสร�างและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค' นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู�ศิลปะ และฝ,กทักษะในการพูดท่ีดี  ท่ีเหมาะสม ชนะใจคนฟ2ง ทางการพูดในโอกาสต�าง ๆ ตลอดจนสามารถนําไปใช�ได�จริงในชีวิตประจําวัน 1. นักเรียน นักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค' นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู�ศิลปะ และฝ,กทักษะในการพูดท่ีดี  ท่ีเหมาะสม ชนะใจคนฟ2ง ทางการพูดในโอกาสต�าง ๆ ตลอดจนสามารถนําไปใช�ได�จริงในชีวิตประจําวัน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีทําหน�าท่ีเป8นคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการ องค�การวิชาชีพ และผู�นําในการทํากิจกรรมเข�าแถวหน�าเสาธง จํานวน 100 คน 1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีทําหน�าท่ีเป8นคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการ องค�การวิชาชีพ และผู�นําในการทํากิจกรรมเข�าแถวหน�าเสาธง จํานวน 100 คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี           



109  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานองค�การวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  � ดําเนินงานเสร็จแล�ว     �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน   เนื่องจาก  กลุ#มเป�าหมายในการทัศนศึกษาดูงาน ออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ  4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 150,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 150,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียนได�มีโอกาสเรียนรู�ประสบการณ�นอกห�องเรียน  - 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกลพิเศษ      - 3. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�มีประสบการณ�ทางสังคม มีโอกาสในการเรียนรู�ด�วยตนเอง  - 4. เพ่ือปลูกฝ>งความเป8นผู�รู�จักแสวงหา  คิดค�น  และสร�างองค�ความรู�ใหม#  - 5. เพ่ือให�นักเรียนได�รับความรู�และประสบการณ�ตรงเพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินงานขององค�การวิชาชีพ และชมรมวิชาชีพ  - 



110  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีได�รับคัดเลือกให�เป8นตัวแทนผู�นําในการทํากิจกรรมเข�าแถวหน�าเสาธง ชมรมวิชาชีพ ละ 5 คน จํานวน 9 ชมรมวิชาชีพ   -  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  กลุ#มเป�าหมายในการทัศนศึกษาดูงาน ออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ     7.2 ด�านงบประมาณ  - งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรจากส#วนกลางถูกตัดลด   - มีข�อจํากัดในด�านระยะและภาระงาน    7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



111  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการชมรม            วิชาชีพ และองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ ห�องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 17 – 18 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 24,000.- - 24,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 24,000.- - 24,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียนนักศึกษา  สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการชมรมวิชาชีพ และการบริหารงานองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย ได�อย#างถูกต�องและ เป8นระบบ 1. นักเรียนนักศึกษา  สามารถเขียนแผนปฏิบัติงานเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการชมรมวิชาชีพ และการบริหารงานองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย ได�อย#างถูกต�องและ เป8นระบบ 2. เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดทักษะการวางแผนงานอย#างเป8นระบบ 2. ผู�เรียนเกิดทักษะการวางแผนงานอย#างเป8นระบบ 3. เพ่ือสถานศึกษา จะได�มีโครงการ กิจกรรมท่ีเป8นประโยชน� ตรงกับความต�องการของผู�เรียน 3. สถานศึกษา จะได�มีโครงการ กิจกรรมท่ีเป8นประโยชน� ตรงกับความต�องการของผู�เรียน 



112  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชมรมฯละ 5 คน จํานวน 9 ชมรม 1. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ชมรมฯละ 5 คน จํานวน 9 ชมรม 2. คณะกรรมการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 40 คน 2. คณะกรรมการองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 40 คน 3. ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม จํานวน 15 คน 3. ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม จํานวน 15 คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



113  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมการแข#งขันกีฬาสีภายใน ต�านภัยยาเสพติด ประจําปmการศึกษา 2562  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี  2 สิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 50,000.- - 50,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 50,000.- - 50,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�แสดงออกทางความสามารถเก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาได�แสดงออกทางความสามารถเก่ียวกับการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ 2. เพ่ือฝ@กให�นักเรียน นักศึกษามีน้ําใจเป8นนักกีฬา  รู�แพ�  รู�ชนะ  รู�อภัย 2. นักเรียน นักศึกษามีน้ําใจเป8นนักกีฬา  รู�แพ�  รู�ชนะ  รู�อภัย 3. เพ่ือสร�างความสามัคคีในหมู#คณะระหว#างครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา 3. เกิดความสามัคคีในหมู#คณะระหว#างครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา 4. เพ่ือให�เกิดความเพลิดเพลินผ#อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน 4. เกิดความเพลิดเพลินผ#อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอน  



114  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  ร�อยละ 90  เข�าร#วมกิจกรรมดังกล#าว 1. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  เข�าร#วมกิจกรรมดังกล#าว ร�อยละ 94  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



115  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ประชุมผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษา     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน  ครูท่ีปรึกษา    ฝBาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 15 มิถุนายน  2562         ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ      ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 84,275.- - 80,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 84,275.- - 80,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีต#อกันระหว#างนักเรียน นักศึกษา  ผู�ปกครอง  และสถานศึกษา 1. เกิดความเข�าใจอันดีต#อกันระหว#างนักเรียน นักศึกษา  ผู�ปกครอง  และสถานศึกษา 2. เพ่ือร#วมกันศึกษาป>ญหาและหาแนวทางแก�ไขป>ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา 2. คณะผู�บริหาร ครูและผู�ปกครอง ร#วมกันศึกษาป>ญหาและหาแนวทางแก�ไขป>ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง  ร�อยละ 90   เข�าร#วมประชุมผู�ปกครองตามวันและเวลาท่ีกําหนด 1. นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง  ร�อยละ 90  เข�าร#วมประชุมผู�ปกครองตามวันและเวลาท่ีกําหนด 2. เกิดการประสานงานระหว#างผู�ปกครองและสถานศึกษา 2. เกิดการประสานงานระหว#างผู�ปกครองและสถานศึกษา      



116  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.3 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา                        



117  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ กิจกรรมพบและให�คําปรึกษาแก#นักเรียน นักศึกษา (HOME ROOM)     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน ครูท่ีปรึกษา     ฝ5าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  13 กันยายน  2562  �   ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  ระบุ  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ครูท่ีปรึกษาได�คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  ท้ังในด�านท่ีเป8นป>ญหาและด�านท่ีควรส#งเสริม  เพ่ือช#วยลดป>ญหานักเรียน นักศึกษาลาออกกลางคัน 1. ครูท่ีปรึกษาได�คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  ท้ังในด�านท่ีเป8นป>ญหาและด�านท่ีควรส#งเสริม  เพ่ือช#วยลดป>ญหานักเรียน นักศึกษาลาออกกลางคัน 2. เพ่ือท่ีจะช#วยเสริมสร�างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให�เป8นคนเก#ง  คนดี  มีความสุขในสังคมและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต�อง 2. ช#วยเสริมสร�างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให�เป8น คนเก#ง  คนดี  มีความสุขในสังคมและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต�อง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูท่ีปรึกษาพบ และให�คําแนะนํา ให�คําปรึกษาแก#นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ   อย#างน�อยสัปดาห�ละ  1  ครั้ง 1. ครูท่ีปรึกษาพบ และให�คําแนะนํา ให�คําปรึกษาแก#นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ   อย#างน�อยสัปดาห�ละ  1  ครั้ง  



118  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. ครูท่ีปรึกษาช#วยในการประสาน  ให�คําแนะนํา  ให�คําปรึกษา  ทําความเข�าใจเก่ียวกับป>ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา 2. ครูท่ีปรึกษาช#วยในการประสาน  ให�คําแนะนํา  ให�คําปรึกษา  ทําความเข�าใจเก่ียวกับป>ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



119  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ การจัดทําแฟ�มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส�ของนักเรียน นักศึกษา (E – Portfolio)     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งานครูท่ีปรึกษา     ฝBาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน  �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว       �   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     เนื่องจาก ช#วงเวลาดังกล#าวนักเรียน นักศึกษาติดภารกิจอ่ืนๆ 4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  ระบุ ดําเนินการในปmงบประมาณถัดไป   5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นท่ีเก็บรวบรวมชิ้นงาน (Portfolio) ของนักเรียน นักศึกษา  - 2. เพ่ือเป8นหลักฐานและข�อมูลในการศึกษาต#อและสมัครงานในอนาคต  - เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 จัดทําแฟ�มสะสมผลงานของตนเอง  - 2. เป8นหลักฐานในการประเมินถึงความสามารถและพัฒนาการในการเรียนรู�ของนักเรียนนักศึกษา ได�ตามสภาพจริง   -  



120  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 3. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําแฟ�มสะสมผลงานไปใช�ประกอบในการศึกษาต#อและสมัครงานได�  -  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ช#วงเวลาดังกล#าวนักเรียน นักศึกษาติดภารกิจอ่ืนๆ      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ดําเนินการในปmงบประมาณถัดไป       



121  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ เยี่ยมบ�านนักเรียน นักศึกษา     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน  ครูท่ีปรึกษา     ฝ5าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือน สิงหาคม  2562 
�   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 35,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 35,000.- - - หมายเหตุ เบิกจ#ายในโครงการลดป>ญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว#างสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 1. สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว#างสถานศึกษา           ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง 2. เพ่ือป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ 2. ป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือรวบรวมข�อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาของสถานศึกษา 3. ครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวฯ มีข�อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและการพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา     



122  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#างๆ ร�อยละ 80 ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#างๆ ร�อยละ 80 ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 2. ครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวฯ มีข�อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและการพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา 2. ครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวฯ มีข�อมูลประกอบการพิจารณาเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและการพิจารณาทุนการศึกษาของสถานศึกษา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



123  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ คลินิกการให�คําปรึกษาแก#นักเรียน นักศึกษา (คลินิกเสมารักษ�)     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน  ครูท่ีปรึกษา     ฝ5าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  20 สิงหาคม 2562 
�   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�มีคลินิกสําหรับให�คําปรึกษาโดยผู�เชี่ยวชาญในการป�องกัน แก�ไขพฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา 1. มีคลินิกสําหรับให�คําปรึกษาโดยผู�เชี่ยวชาญในการป�องกัน แก�ไขพฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา 2. เพ่ือป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 2. สามารถป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#างๆ ร�อยละ 80 ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#างๆ ร�อยละ 80 ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา    



124  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. นักเรียนท่ีใช�บริการคลินิกให�คําปรึกษา ได�รับคําแนะนําในการแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษาจากผู�เชี่ยวชาญโดยตรง 2. นักเรียนท่ีใช�บริการคลินิกให�คําปรึกษา ได�รับคําแนะนําในการแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษาจากผู�เชี่ยวชาญโดยตรง 3. ครูท่ีปรึกษาสามารถป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ 3. ครูท่ีปรึกษาสามารถป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



125  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ รณรงค�ป�องกันและแก�ไขป>ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งานครูท่ีปรึกษา     ฝBาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  20 สิงหาคม  2562 
�   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป�องกันตนเองได� 1. สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป�องกันตนเองได� 2. เพ่ือให�สมาชิกชมรมได�แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 2. สมาชิกชมรมได�แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 3. เพ่ือให�สมาชิกชมรมมีภาวะผู�นํา สามารถแก�ป>ญหา คิดริเริ่ม และสร�างสรรค�การนําเสนอผลงานของชมรมด�วยความภาคภูมิใจ 3. สมาชิกชมรมมีภาวะผู�นํา สามารถแก�ป>ญหา คิดริเริ่ม และสร�างสรรค�การนําเสนอผลงานของชมรมด�วยความภาคภูมิใจ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สมาชิกชมรมร�อยละ 90 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป�องกันตนเองได� 1. สมาชิกชมรมร�อยละ 90 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป�องกันตนเองได�  



126  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. สมาชิกร�อยละ 90 ได�แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 2. สมาชิกร�อยละ 90 ได�แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 3. สมาชิกร�อยละ 60 มีภาวะผู�นํา สามารถแก�ป>ญหา คิดริเริ่ม และสร�างสรรค�การนําเสนอผลงานของชมรมด�วยความภาคภูมิใจ 3. สมาชิกร�อยละ 60 มีภาวะผู�นํา สามารถแก�ป>ญหา คิดริเริ่ม และสร�างสรรค�การนําเสนอผลงานของชมรมด�วยความภาคภูมิใจ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



127  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ป�องกันและแก�ป>ญหาการต้ังครรภ�ในวัยรุ#น     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน  ครูท่ีปรึกษา     ฝ5าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  20 สิงหาคม  2562 
�   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา มีความรู�และสามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยจากการต้ังครรภ�ท่ีไม#พึงประสงค� โรคติดต#อทางเพศสัมพันธ� และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ 1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู�และสามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยจากการต้ังครรภ�ท่ีไม#พึงประสงค� โรคติดต#อทางเพศสัมพันธ� และปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. เพ่ือให�กลุ#มวัยรุ#นมีทักษะชีวิตในการป�องกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห� ทักษะการต#อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความม่ันใจในตัวเองในการป�องกันท�องไม#พร�อม 1. กลุ#มวัยรุ#นมีทักษะชีวิตในการป�องกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห� ทักษะการต#อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความม่ันใจในตัวเองในการป�องกันท�องไม#พร�อม    



128  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. เยาวชนและชุมชนเกิดความตระหนักในการป�องกันโรคติดต#อทางเพศสัมพันธ� และการป�องกันการต้ังครรภ�ก#อนวัยอันควร 2. เยาวชนและชุมชนเกิดความตระหนักในการป�องกันโรคติดต#อทางเพศสัมพันธ� และการป�องกันการต้ังครรภ�ก#อนวัยอันควร  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี      



129  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ลดป>ญหาการออกกลางคันของผู�เรียน     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ  งาน  ครูท่ีปรึกษา     ฝ5าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#      3.  ผลการดําเนินงาน           �   ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  20 สิงหาคม  2562 
�   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 25,000.- 25,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 25,000.- 25,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�จํานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดลง 2. เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�หาทางช#วยเหลือนักเรียนท่ีประสบป>ญหาท่ีจะออกกลางคันได�อย#างเป8นรูปธรรม 2. เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�หาทางช#วยเหลือนักเรียนท่ีประสบป>ญหาท่ีจะออกกลางคันได�อย#างเป8นรูปธรรม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได�ร�อยละ 5 1. ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได�ร�อยละ 5 2. มีกระบวนการแก�ป>ญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย#างเป8นรูปธรรม 2. มีกระบวนการแก�ป>ญหาการออกกลางคันของนักเรียนอย#างเป8นรูปธรรม     



130  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                     



131  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือแก�ป>ญหาด�านความเสี่ยง 5 ด�านโดยใช�กระบวนการทางกีฬาและนันทนาการ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    ปกครอง     ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#   3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว       �   ยังไม#ได�ดําเนินงาน     เนื่องจาก  ดําเนินโครงการจากงบประมาณต�นสังกัดแทน 4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  ระบุ ดําเนินโครงการในปmงบประมาณถัดไป  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 20,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 20,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  - 2. เพ่ือให�พัฒนาให�นักเรียน นักศึกษาใช�เวลาว#างให�เป8นประโยชน�  - เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาร�อยละ 90 ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  - 2. นกัเรียน นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจต#อพิษภัยของยาเสพติดและไม#ยุ#งเก่ียวกับยาเพสติด   - 



132  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 3. มีเครือข#ายในการช#วยเหลือเพ่ือนเพ่ือป�องกันการใช�ยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา  -  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      วิทยาลัยได�รับจัดงบประมาณโครงการจากต�นสังกัด      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ดําเนินโครงการในปmงบประมาณถัดไป                    



133  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ สถานศึกษาสีขาว     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ปกครอง     ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  17   กรกฎาคม   2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน  4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 9,220.- - 4,950.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 9,220.- - 4,950.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือป�องกันมิให�นักเรียน นักศึกษาเก่ียวข�องกับป>ญหายาเสพติด อบายมุขและการพนันม่ัวสุม 1. นักเรียน  นักศึกษาตระหนักถึงป>ญหาเรื่องยาเสพติด อบายมุขและการพนันม่ัวสุม 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนเป8นพลเมืองดีท่ีดีของสังคม 2. นักเรียน  นักศึกษาร#วมกันดูแลและแก�ไขป>ญหาด�านยาเสพติด อบายมุข การม่ัวสุม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียนนักศึกษา ไม#เก่ียวข�องกับยาเสพติด อบายมุขและการพนันม่ัวสุมร�อยละ 98 1. นักเรียน นักศึกษา ร�อยละ 98 ม#ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 2. นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� ไม#เก่ียวข�องกับยาเสพติด อบายมุขและการพนันม่ัวสุม 2. นักเรียน  นักศึกษาตระหนักถึงป>ญหาเรื่องยาเสพติด อบายมุขและการพนันม่ัวสุม   



134  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 3. นักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษาและทุกฝBายท่ีเก่ียวข�องให�ความร#วมมือในการแก�ไขป>ญหาด�านยาเสพติด อบายมุข การม่ัวสุมเป8นอย#างดี 3. นักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษาและทุกฝBายท่ีเก่ียวข�องร#วมกันดูแลและแก�ไขป>ญหาด�านยาเสพติด อบายมุข การม่ัวสุม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



135  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ขับปลอดภยั ไม#ทําผิดกฎจราจร  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    ปกครอง     ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร#   3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี  11 มีนาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน  4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง   5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 4,995.- - 800.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 4,995.- - 800.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียนนักศึกษาเกิดความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน 1. นักเรียน นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุเม่ือเปรียบเทียบกับปm 2561 ลดลง 2. เพ่ือให�พัฒนาให�นักเรียน นักศึกษามีวคามรู�ความเข�าใจเก่ียวกับปฏิบัติตามกฏจราจร 2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาร�อยละ 90 ขับข่ียานพาหนะด�วยความปลอดภัย 1. นักเรียน นักศึกษา ร�อยละ 92 ปฏิบัติตามกฎจราจร 2. นักเรียน นักศึกษาขับข่ียานพาหนะบนท�องถนนได�อย#างปลอดภัย 2. นักเรียน นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุเม่ือเปรียบเทียบกับปm 2561 ลดลง 3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตามกฏจราจร 3. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน 



136  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      มีนักเรียน นักศึกษาบางราย ไม#ปฏิบัติตามกฎจราจร      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ดูแลนักเรียน นักศึกษาให�ปฏิบัติตามกฎจราจรร�อยละ 100                       



137  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ เวทีแสดงความสามารถ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ประชาสัมพันธ�    ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 256 – กันยายน 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 30,000.- - 26,950.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 30,000.- - 26,950.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างพ้ืนท่ีการแสดงออกด�านนันทนการ 1. จัดเวทีแสดงความสามารถ ณ โดมอเนกประสงค� ให�นักเรียน นักศึกษาแสดงออกด�านนันทนการ 2. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชน� ห#างไกลยาเสพติด 2. นักเรียน นักศึกษาใช�เวลาว#างแสดงออกด�านนันทนการ เกิดประโยชน� ห#างไกลยาเสพติด 3. เพ่ือค�นหาและคัดสรรนักเรียน นักศึกษาในการทํากิจกรรมในด�านต#าง ๆ ของวิทยาลัย 3. นักเรียน นักศึกษาเป8นตัวแทนในการทํากิจกรรมในด�านต#าง ๆ ของวิทยาลัย เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. มีนักเรียน นักศึกษาเข�าร#วมกิจกรรมด�านนันทนาการ  จํานวน  1,000  คน   1. นักเรียน นักศึกษาเข�าร#วมกิจกรรมด�านนันทนาการ  จํานวน  1,820  คน      



138  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



139  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ประชุมผู�ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปmท่ี 1  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 22,000.- - 20,375.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 22,000.- - 20,375.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดี  ประสานสัมพันธ�ระหว#างสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษานักเรียน/ นักศึกษาและผู�ปกครอง   1. การประสานงานระหว#างสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน/นักศึกษาและผู�ปกครอง ประสบความสําเร็จ  สร�างความเข�าใจอันดีต#อกัน 2. เพ่ือแจ�งนโยบายการบริหารการศึกษาให�กับนักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครองทราบ 2. นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครองทราบถึงนโยบายการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 3. เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับนักเรียน นักศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจและสามารถปรับพฤติกรรมต#อการเรียนการสอนสายอาชีพได�อย#างเหมาะสม 3. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให�เหมาะสมกับวิชาชีพท่ีเลือกศึกษาต#ออย#างมีประสิทธิภาพ      



140  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง  คิดเป8นร�อยละ 100  เข�าร#วมประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนด 1. นักเรียน นักศึกษาและผู�ปกครอง เข�าร#วมการประชุมดังนี้ - ระดับ ปวช.1 จํานวน 322 คน จากท้ังหมด 362 คน   คิดเป8นร�อยละ 88 - ระดับ ปวส.1 จํานวน 357 คน จากท้ังหมด 413 คน คิดเป8นร�อยละ 86  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.3 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                



141  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัดแพร#     3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 60,000.- - 9,365.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 60,000.- - 9,365.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ข�อมูลและแนะแนวด�านการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกต�อง  ตลอดจนประชาสัมพันธ�เก่ียวกับหลักสูตร       ท่ีเป{ดสอนในระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีแก#นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน          ขยายโอกาสในจังหวัด 1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต#อในสาขาวิชาชีพท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด  และสําเร็จการศึกษา         ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน นักศึกษาในแต#ละสาขาวิชาให�มากข้ึน 2. นักเรียนเลือกศึกษาต#อสายอาชีพในแต#ละสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน    



142  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. แนะแนว  ประชาสัมพันธ�และให�ข�อมูลด�านการศึกษาวิชาชีพและหลักสูตรท่ีเป{ดสอนแก#โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จํานวน  25  แห#ง 1. แนะแนว  ประชาสัมพันธ�และให�ข�อมูลด�านการศึกษาวิชาชีพและหลักสูตรท่ีเป{ดสอนแก#โรงเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสภายในจังหวัด   จํานวน  27  แห#ง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



143  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ป>จฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร�   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 246,750.- - 232,765.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 246,750.- - 232,765.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต#อ  การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร�อมเข�าสู#ตลาดแรงงาน 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษามีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการศึกษาต#อการประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร�อมเข�าสู#ตลาดแรงงานได�อย#างเหมาะสม   2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาได�ทราบข�อมูลในด�านต#าง ๆ  เพ่ือเรียนรู�และพัฒนาบุคลิกภาพให�พร�อมได�อย#างเหมาะสม  สามารถปรับตัวเข�ากับการทํางานและดําเนินชีวิตได�อย#างประสบความสําเร็จในอนาคต  2. นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวได�อย#างเหมาะสม             เพ่ือเข�าสู#การประกอบอาชีพ  โดยดําเนินชีวิตได�อย#างม่ันใจและประสบความสําเร็จในอนาคต 



144  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปmการศึกษา 2561  จํานวน 632 คน  คิดเป8นร�อยละ  100  เข�ารับการป>จฉิมนิเทศ 1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปmการศึกษา 2561  เข�ารับการป>จฉิมนิเทศ คิดเป8นร�อยละ  98  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



145  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ มัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา    2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนกันยายน 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 2,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 2,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต#อ  การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร�อมเข�าสู#ตลาดแรงงาน การหารายได�ระหว#างเรียน 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการเลือกศึกษาต#อ  การประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพร�อมเข�าสู#ตลาดแรงงาน การหารายได�ระหว#างเรียน 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาท่ีได�ทราบข�อมูลในด�านต#าง ๆ  เพ่ือเรียนรู�และพัฒนาบุคลิกภาพให�พร�อมได�อย#างเหมาะสม  สามารถปรับตัวเข�ากับการทํางานและดําเนินชีวิตได�อย#างประสบความสําเร็จในอนาคต  2. นักเรียน นักศึกษาท่ีได�ทราบข�อมูลในด�านต#าง ๆ  เพ่ือเรียนรู�และพัฒนาบุคลิกภาพให�พร�อมได�อย#างเหมาะสม  สามารถปรับตัวเข�ากับการทํางานและดําเนินชีวิตได� 



146  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ( 353 คน) ปวช.2 (350 คน) และ ปวส.1 (434 คน) ท่ีกําลังศึกษา ในปmการศึกษา 2562  จํานวน 1,137 คน  คิดเป8นร�อยละ  100  เข�ารับการมัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาระดับ คิดเป8นร�อยละ  100  เข�ารับการมัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                 



147  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ มอบทุนการศึกษาแก#นักเรียน นักศึกษา   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืนๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย 60,000.- - - - 99,150.- 159,150.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม 60,000.- - - - 99,150.- 159,150.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให�กับนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�  มีความประพฤติดี เรียบร�อยและ มีความต้ังใจในการเรียนเป8นการแบ#งเบาภาระของผู�ปกครองด�านการศึกษาของบุตรหลาน 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดได�รับทุนการศึกษา เป8นการแบ#งเบาภาระของผู�ปกครองด�านการศึกษา 2. เพ่ือสนับสนุนและส#งเสริมการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาให�สําเร็จการศึกษาอย#างมีคุณภาพ 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีได�รับทุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย#างมีคุณภาพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด  จํานวน  11  สาขาวิชา ได�รับการพิจารณารับทุนการศึกษา    1. นักเรียน นักศึกษาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด  จํานวน  11  สาขาวิชา ได�รับทุนการศึกษา     



148  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



149  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ฝ@กอบรมและการบริการวิชาชีพเคลื่อนท่ีร#วมกับจังหวัดท�องถ่ินและหน#วยงานอ่ืน ๆ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   โครงการพิเศษและการบริการชุมชน    ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ชุมชนและท�องถ่ิน ในจังหวัดแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว ภาคเรียนท่ี 2/2561  เดือนตุลาคม 2561  ภาคเรียนท่ี 1/2562  เดือนพฤษภาคม 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - - หมายเหตุ  เบิกจ#ายโดยงบประมาณโครงการบริการฝ@กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก#ชุมชน จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�บริการด�านวิชาชีพ  โดยสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 1. บริการด�านวิชาชีพตรงตามความต�องการของประชาชน โดยได�ทําการออกแบบสํารวจความต�องการอาชีพ 2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในชุมชนและท�องถ่ิน 2. ประชาชนมีความรู�และทักษะในการพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึน 3. เพ่ือแก�ไขป>ญหาความยากจนและเสริมสร�างความแข็งแกร#งในระดับชุมชนและท�องถ่ิน 3. ประชาชนมีอาชีพและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือหารายได� 



150  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียน นักศึกษา เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น  หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน  2,500  คน 1. ประชาชน  บุคคลท่ัวไป  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  เข�ารับการฝ@กอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 108 อาชีพ   จํานวน  1,833  คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



151  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ศูนย�ซ#อมสร�างเพ่ือชุมชน  (Fix It Center)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   โครงการพิเศษและการบริการชุมชน    ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลแม#คํามี  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนกรกฎาคม 2562   �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน  -  - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 490,000.- 489,921.35 -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 490,000.- 489,921.35  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการสร�างเครือข#ายความร#วมมือระหว#างสถานศึกษากับชุมชนในการถ#ายทอดความรู�พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน  บริการตรวจซ#อมเครื่องมือ  อุปกรณ�ประกอบอาชีพ  และเครื่องใช�ไฟฟ�า ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมต#อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนและสร�างมูลค#าเพ่ิม 1. ประชาชนได�รับบริการตรวจซ#อมเครื่องมือ อุปกรณ�การประกอบอาชีพ เครื่องใช�ในครัวเรือน ตลอดจนได�รับความรู�ในด�านการประกอบอาชีพ การพัฒนานวัตกรรมต#อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ชุมชนและสร�างมูลค#าเพ่ิมเพ่ือสร�างรายได�สู#ครัวเรือนและชุมชน 2. เพ่ือให�ประชาชนได�รับความรู�ในด�านการบํารุงรักษา  การซ#อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ�การประกอบอาชีพและเครื่องใช�ในครัวเรือน  ตลอดจนการพัฒนาสุขอนามัย และการพัฒนานวัตกรรมต#อยอดเทคโนโลยี 2. ประชาชนได�รับการพัฒนาอาชีพ ทําให�มีวิถีทางในการประกอบอาชีพ สร�างงานสร�างรายได� มีสุขอนามัยท่ีดี 



152  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= ผลิตภัณฑ�ชุมชน  เป8นการสร�างงาน  สร�างรายได�  ลดรายจ#ายในครอบครัว 3. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ�และพัฒนาทักษะวิชาชีพให�กับนักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 3. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ�และทักษะวิชาชีพ มีความพร�อมในการออกไปประกอบอาชีพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จัดต้ังศูนย�ซ#อมสร�างเพ่ือชุมชน  จํานวน  1  ศูนย� 1. จัดต้ังศูนย�ซ#อมสร�างเพ่ือชุมชน จํานวน 1 ศูนย� 2. ให�บริการประชาชนและบุคคลท่ัวไป  1,500  คน 2.    ให�บริการประชาชนและบุคคลท่ัวไป 1,500 คน คิดเป8นร�อยละ 100  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี             



153  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ เผยแพร#ความรู�เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#างๆ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 3,400.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 3,400.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#าง ๆ 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#างๆ มากข้ึน 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาสามารถป�องกันและดูแลสุขภาพร#างกายให�ปราศจากโรคภัยและอาการเจ็บปBวยต#าง ๆ 2. นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการใช�ยาได�อย#างถูกต�อง 3. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับการใช�ยาได�อย#างถูกต�อง 3. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู�เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#างๆ ไปใช�ในการดูแลและป�องกันตนเองให�ปราศจากโรคและอาการเจ็บปBวยต#างๆ ได�อย#างถูกวิธี 4. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับการออกกําลังกายอย#างถูกต�อง 4. นักเรียน นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับการออกกําลังกายอย#างถูกต�อง 



154  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จํานวน  2,000  คน  ได�รับความรู�เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#าง ๆ 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน   จํานวน  1,837  คน  ได�รับความรู�เก่ียวกับโรคและอาการเจ็บปBวยต#าง ๆ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



155  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤศจิกายน 2561 และสิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 210,000.- - 205,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 210,000.- - 205,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาได�ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพร#างกาย 1. นักเรียน นักศึกษาได�ตระหนักถึงความสําคัญของการแลรักษาสุขภาพร#างกาย 2. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยท่ีดี  สมบูรณ�  แข็งแรงท้ังทางร#างกายและจิตใจ 2. นักเรียน นักศึกษาได�ทราบถึงสุขภาพของตนเอง  3. เพ่ือเป8นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให�แก#นักเรียน นักศึกษา 3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยท่ีดีท้ังทางร#างกายและจิตใจ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน   จํานวน  2,000  คน  ได�รับการตรวจสุขภาพประจําปm 1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,837  คน  ได�รับการตรวจสุขภาพประจําปm 2. นักเรียน นักศึกษา  ร�อยละ 90  มีสุขภาพ พลานามัยท่ีดีท้ังทางร#างกายและจิตใจ 2. นักเรียน นักศึกษา  ร�อยละ 95  มีสุขภาพ พลานามัยท่ีดีท้ังทางร#างกายและจิตใจ 



156  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                       



157  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ตรวจติดตามควบคุมการเข�าหอพัก บ�านเช#าของนักเรียน นักศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 6,000.- - 3,475.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 6,000.- - 3,475.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือรวบรวมข�อมูลพฤติกรรมและสภาพการพักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 1. สถานศึกษาทราบข�อมูลพฤติกรรมและสภาพการพักอาศัยของนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษา สามารถดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและพิจารณาเงินกู�เพ่ือการศึกษาได�อย#างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือป�องกันและแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษา 2. สามารถดําเนินการแก�ไขป>ญหาของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างถูกต�องและเหมาะสม 3. เ พ่ือสร� างความสัมพันธ� ท่ี ดี ระหว# างสถานศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  และผู�ประกอบการหอพักบ�านเช#า 3. เกิดสัมพันธ�ท่ีดีระหว#างสถานศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  และผู�ปกครอง    



158  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#าง ๆ   ร�อยละ 90  ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมีป>ญหาด�านต#าง ๆ ร�อยละ 95  ได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกต�องและเหมาะสมจากสถานศึกษา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



159  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข#ายอินเตอร�เน็ตของสถานศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 200,000.- - 63,050.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 200,000.- - 63,050.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือพัฒนา และซ#อมบํารุงระบบสารสนเทศและสัญญาณอินเตอร�เน็ตภายในสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ 1. ระบบสารสนเทศและเครือข#ายสัญญาณอินเตอร�เน็ต ได�รับการซ#อมบํารุง และพัฒนา 2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข#ายสัญญาณอินเตอร�เน็ตสามารถให�บริการได�อย#างมีประสิทธิภาพ 2. ระบบสารสนเทศและเครือข#ายสัญญาณอินเตอร�เน็ตสามารถให�บริการครู  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จุด/สถานท่ีให�บริการเครือข#ายอินเตอร�เน็ต สามารถใช�งานได� ร�อยละ 100 1. จุด/สถานท่ีให�บริการเครือข#ายอินเตอร�เน็ต สามารถใช�งานได� ร�อยละ 100 2. พ้ืนท่ีการบริการเครือข#ายอินเตอร�เน็ตครอบคลุม ร�อยละ 80 ของพ้ืนท่ีวิทยาลัยฯ 2. พ้ืนท่ีการบริการเครือข#ายอินเตอร�เน็ตครอบคลุม ร�อยละ 80 ของพ้ืนท่ีวิทยาลัยฯ 



160  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                       



161  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก ให�ความสําคัญและเข�าใช�งานระบบ ศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษามีตระหนัก และเห็นความสําคัญของระบบศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษา 2. เพ่ือสร�างเครือข#ายความร#วมมือศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษากับสถานประกอบการณ� 2. สถานประกอบการในท�องถ่ินให�ความร#วมมือและร#วมเป8นเครือข#ายศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา  ทุกชั้นปm เข�าปรับปรุงข�อมูลของตนเองให�เป8นป>จจุบัน 1. นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปmสามารถเข�าปรับปรุงข�อมูลของตนเองได� 2. สถานประกอบการในท�องถ่ิน เข�าร#วมเครือข#ายศูนย�กําลังคนอาชีวศึกษา 3 แห#ง  -  



162  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                       



163  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ สร�างเครือข#ายลงนามความร#วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว#างประเทศ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ความร#วมมือ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างเครือข#ายความร#วมมือกับกลุ#มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดการอาชีวศึกษา 1. สร�างเครือข#ายความร#วมมือกับกลุ#มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดการอาชีวศึกษา 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู�ภาษา และวัฒนธรรมระหว#างประเทศสมาชิกอาเซียน 2. แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ภาษา และวัฒนธรรมระหว#างประเทศสมาชิกอาเซียน 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน นักศึกษา กับสถานศึกษาในประเทศอาเซียน 3. เชิญนักศึกษาอาเซียนร#วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับสถานศึกษา 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนสถานท่ีฝ@กงานระหว#างประเทศ 4. จัดส#งนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถานท่ีฝ@กงานระหว#างประเทศ   



164  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. มีสถานศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนร#วมทําบันทึกข�อตกลงร#วมกันในการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 3 แห#ง ไม#น�อยกว#า 2 ประเทศ 1. มีสถานศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนร#วมทําบันทึกข�อตกลงร#วมกันในการจัดการศึกษาด�านอาชีวศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# จํานวน 2 ประเทศ 2. มีการแลกเปลี่ยนครูสถานศึกษาละ 1 คน เป8นอย#างน�อยและนักศึกษา 3 คน เป8นอย#างน�อยระหว#างประเทศสมาชิกในอาเซียนท่ีทําข�อตกลงกันไว�แล�ว 2. เชิญนักศึกษาอาเซียนร#วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับสถานศึกษา 3. มีการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน นักศึกษาอย#างน�อย 2 สาขาวิชาชีพ 3. แลกเปลี่ยนครู และนักเรียน นักศึกษา 2 สาขาวิชาชีพ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี            



165  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ สานสัมพันธ�กับอาเซียน ( Connecting with ASEAN )  ภายใต�โครงการ พัฒนาความร#วมมืออาชีวศึกษาสู#มาตรฐานนานาชาติ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ความร#วมมือ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 184,000.- 184,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 184,000.- 184,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ ื่อเสริมสร�างความรู�และการตระหนักถ ึงบทบาทความสําค ัญของสถาบันอาชีวศ ึกษาก ับการ เสริมสร�างค ุณภาพนักเรียน – นักศ ึกษา เพ ื่อการพ ัฒนาประชาคมอาเซ ียน และพ ัฒนาแหล#งเรียนรู�  ส ู#อาเซ ียน 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู�และการตระหนักถ ึงบทบาทความสําค ัญของสถาบันอาชีวศ ึกษาก ับการ เสริมสร�างค ุณภาพนักเรียน – นักศ ึกษา 2. เพ ื่อสร�างความรู�ความเข �าใจและความตระหนักเก ี่ยวก ับประชาคมอาเซ ียนแก #นักเรียน นักศ ึกษาและเป{ดโอกาสให�แก ครู  อาจารย � บุคลากรต#างๆและผู�เชี่ยวชาญด�านการพ ัฒนาประชาคมอาเซ ียนได�ให�ข �อเสนอแนะเชิงนโยบายเก ี่ยวก ับบทบาทของว ิทยาลัย 2. นักเรียน นักศึกษามีความรู�ความเข �าใจและความตระหนักเก ี่ยวก ับประชาคมอาเซ ียน 



166  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= อาชีวศ ึกษา ก ับประชาคมอาเซ ียน 3. เพ ื่อพ ัฒนาและเตรียมความพร�อมด�านภาษาอ ังกฤษ, ภาษาอาเซ ียน แลกเปลี่ยนเรียนรู�ก ับนักเรียน – นักศ ึกษา จากกลุ#มประเทศในกลุ#มอาเซ ียน ตลอดจนการได�ทำก ิจกรรมร#วมก ัน 3. นักเรียน นักศึกษาได�รับการเตรียมความพร�อมด�านภาษาอ ังกฤษ, ภาษาอาเซ ียน แลกเปลี่ยนเรียนรู�ก ับ นักศ ึกษาจากกลุ#มประเทศในกลุ#มอาเซ ียน 4. เพ ื่อสร�างเครือข #ายความร#วมม ือระหว #างสถาบันการศ ึกษา ท ั้งในและต#างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค �ความรู�และการจ ัดก ิจกรรมเก ี่ยวก ับการเสริมสร�างค ุณภาพนักเรียน – นักศ ึกษา เพ ื่อการพ ัฒนาประชาคมอาเซ ียน 4. มีเครือข #ายความร#วมม ือระหว #างสถาบันการศ ึกษา กับมหาวิทยาลยันเรศวร ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากกลุ#มประเทศในกลุ#มอาเซ ียน 5. เพ ื่อพ ัฒนานักเรียน – นักศ ึกษา ให�ม ีองค �ความรู�เก ี่ยวก ับประชาคมอาเซ ียน ว ัฒนธรรม และม ีท ักษะทางภาษาเพ ื่อการสื่อสารภาษาอ ังกฤษและภาษาเพ ื่อนบ�านอย#างน�อย 1  ภาษา 5. นักเรียน – นักศ ึกษา ให�ม ีองค �ความรู�เก ี่ยวก ับประชาคมอาเซ ียน ว ัฒนธรรม และม ีท ักษะทางภาษาเพ ื่อการสื่อสารภาษาอ ังกฤษและภาษาเพ ื่อนบ�าน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จํานวนไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 เข�าร#วมกิจกรรม “สานสัมพันธ�กับอาเซียน” 1. คณะผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร�อยละ 95 เข�าร#วมกิจกรรม “สานสัมพันธ�กับอาเซียน”  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี       



167  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                                    



168  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ วันพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน (English China and ASEAN Speaking Day)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ความร#วมมือ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   ระยะเวลาดําเนินการเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 12,200.- - 12,200.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 12,200.- - 12,200.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เ พ่ือ ให� ผู� บริ หาร  ครู  และบุคลากร ในวิ ทยาลั ยอาชีวศึกษาแพร# ได�พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน 1. ผู�บริหาร ครู และบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ได�พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน 2. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียน นักศึกษา กล�าแสดงออกถึงความสามารถด�านการพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 2. นักเรียน นักศึกษา กล�าแสดงออกถึงความสามารถด�านการพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 3. เ พ่ือ ให� บุคลากร  นัก เ รี ยน  นั ก ศึกษา ได� ฝ@ ก พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียนทุกวันของแต#ละสัปดาห�หน�าเสาธงและทักทายเม่ือเจอกัน 3. นักเรียน นักศึกษา ได�ฝ@กพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียนทุกวันของแต#ละสัปดาห�หน�าเสาธงและทักทายเม่ือเจอกัน  



169  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 4. เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเตรียมบุคลากร เข�าสู#ประชาคมอาเซียน 4. จัดกิจกรรมสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะผู�บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกคนได�ฝ@กพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียนทุกวันของสัปดาห� 1. คณะผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกคนได�ฝ@กพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียนทุกวันของสัปดาห�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี              



170  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยบูรณาการการพูดภาษาอังกฤษแบบองค�รวม  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ความร#วมมือ    ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ หมวด วิชาภาษาอังกฤษ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� ฝ5าย วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน   4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 35,900.- - 35,900.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 35,900.- - 35,900.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเป8นการสร�างระบบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพ    1. วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพ    2. เพ่ือให� ครูผู�สอนทุกท#าน มีเทคนิควิธีการสอน ท่ีสามารถนําภาษาอังกฤษมาใช�ในการสื่อสาร  และการเรียน การสอน ให�ผู�เรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได�อย#างมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู�สอนทุกท#าน มีเทคนิควิธีการสอน ท่ีสามารถนําภาษาอังกฤษมาใช�ในการสื่อสาร  และการเรียน การสอน ให�ผู�เรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได�อย#างมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือเป8นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน อาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ  3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน อาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ 



171  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 4. เพ่ือเตรียมความพร�อมให�ผู�เรียนเข�าสู#ตลาดแรงงานอาเซียน และนานาประเทศ 4. นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร�อมให�ผู�เรียนเข�าสู#ตลาดแรงงานอาเซียน และนานาประเทศ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะผู�บริหาร ครูผู�สอนทุกสาขาวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน จํานวน 86 คน เข�ารับการอบรม 1. คณะผู�บริหาร ครูผู�สอนทุกสาขาวิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน จํานวน 84 คน เข�ารับการอบรม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                



172  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ     ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 326 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 110,500.- - 44,325.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 110,500.- - 44,325.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา สถานศึกษา และสามารถจัดทําผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได� 1. สถานศึกษาจัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรม SPSS  ในวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 2. สถานศึกษามีผลงานมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ          ซ่ึงสามารถนํามาใช�ประโยชน� เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย อาชีวศึกษาแพร# 2. สถานศึกษามีผลงานมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ          ซ่ึงสามารถนํามาใช�ประโยชน� เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย อาชีวศึกษาแพร#  เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูได�รับความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกระบวนการวิจัย สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนได� อย#างถูกต�อง      1. ครูมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัย สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนได� อย#างถูกต�อง       



173  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. งานวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�      ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก และสามารถพัฒนา ขีดความสามารถของนักวิจัยในสถานศึกษาให�มีคุณภาพนําผลงานไปเผยแพร#ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติได� 2. งานวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�      ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก และสามารถพัฒนา ขีดความสามารถของนักวิจัยในสถานศึกษาให�มีคุณภาพนําผลงานไปเผยแพร#ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติได�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ส#งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทํางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ�/สื่อ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให�มากยิ่งข้ึน            



174  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    อบรมการทํางานวิจัยในชั้นเรียน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 16 พฤษภาคม  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 60,000.- - 20,310.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 60,000.- - 20,310.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจให�กับครูในการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนให�ถูกต�องและมีคุณภาพ 1. สถานศึกษาจัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรม SPSS  ในวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 2. เพ่ือให�ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียน การสอนได� 2. สถานศึกษามีผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียน    การสอน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูได�รับความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกระบวนการวิจัย สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนได� อย#างถูกต�อง      1. ครูมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัย สามารถจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนได� อย#างถูกต�อง        



175  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. งานวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�      ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก และสามารถพัฒนา ขีดความสามารถของนักวิจัยในสถานศึกษาให�มีคุณภาพนําผลงานไปเผยแพร#ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติได� 2. งานวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ สามารถนํามาใช�      ประโยชน�ในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก และสามารถพัฒนา ขีดความสามารถของนักวิจัยในสถานศึกษาให�มีคุณภาพนําผลงานไปเผยแพร#ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติได�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ส#งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร#ผลงานงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ�/สื่อ       ให�มากยิ่งข้ึน             



176  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    จัดประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  โครงงาน และผลงานวิจัย    2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว ภาคเรียนท่ี 2/61  วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2562      ภาคเรียนท่ี 1/62  วันท่ี 18 กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน  4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 35,000.- - 21,005.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 35,000.- - 21,005.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�ครูและนักเรียน นักศึกษาจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� โครงงาน และ   สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต#าง ๆ 1. นักเรียน นักศึกษา จัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม       สิ่งประดิษฐ� โครงงาน และ สื่อการเรียนการสอน    ในรูปแบบต#าง ๆ  - มีการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�ในรายวิชาโครงการ - มีการจัดทําผลงานโครงการวิทยาศาสตร�  - มีการจัดทําสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม# ในการประกวดสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม# ในระดับ อศจ.และระดับภาค  



177  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 2. เพ่ือเผยแพร#ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� โครงงาน สื่อการเรียนการสอน และผลงานต#าง ๆ   ของครูและนักเรียน นักศึกษา โดยช#องทางท่ีหลากหลาย ได�แก# การส#งเข�าประกวด การจัดแสดง  ในโอกาสต#าง ๆ 2. นักเรียน นักศึกษาได�เผยแพร#ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� โครงงาน สื่อการเรียนการสอน และผลงานต#าง ๆ ของครูและนักเรียน นักศึกษา โดยช#องทางท่ีหลากหลาย ได�แก# การส#งเข�าประกวด การจัดแสดง  ในโอกาสต#าง ๆ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จัดประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� โครงงานวิชาชีพของครู และนักเรียน นักศึกษา อย#างน�อยปmละ 1 ครั้ง 1. สถานศึกษามีการจัดประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� โครงงานวิชาชีพ จํานวน 2 ครั้งต#อปm 2. ครูผู�สอน และนักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ มีความสามารถในการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ�โครงงานวิชาชีพ ในรูปแบบต#าง ๆ 2. ครูผู�สอน และนักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ มีความสามารถในการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ�โครงงานวิชาชีพ ในรูปแบบต#าง ๆ และ     มีการแต#งต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการวิชาชีพดีเด#น  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษา เผยแพร#ผลงานงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ�/สื่อให�มากยิ่งข้ึน      



178  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    โครงงานสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม#  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแพร#     ระดับภาค ภาคเหนือ ณ  จังหวัดเชียงใหม#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561      ระดับภาค ภาคเหนือ วันท่ี 3 – 7 ธันวาคม 2561    �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน       5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 40,000.- 40,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 40,000.- 40,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียนนักศึกษารู�จักประดิษฐ�คิดค�น ผลงานสิ่งประดิษฐ�โดยอาศัยความรู�ทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และทักษะวิชาชีพเป8นพ้ืนฐานในการประดิษฐ�คิดค�นสิ่งประดิษฐ� 1. นักเรียน นักศึกษา จัดทําสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม# จํานวน 8 ผลงาน  2. เพ่ือส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืน มีโอกาสร#วมกันทํางานเป8นกลุ#ม สร�าง สัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� มีความรับผิดชอบกล�าคิด กล�าทําอย#างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยน ความรู� ประสบการณ�ได�อย#างกว�างขวาง 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืน มีโอกาสร#วมกันทํางานเป8นกลุ#ม สร�าง สัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� มีความรับผิดชอบกล�าคิด กล�าทํา  อย#างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยน ความรู� ประสบการณ�ได�อย#างกว�างขวาง  ทําให�ได�รับรางวัลระดับจังหวัด จํานวน  3  ผลงาน  



179  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ผลงานสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม# จํานวน 8 ชิ้น 1. มีผลงานสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ#นใหม# จํานวน 8 ชิ้น 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืนได� สร�างสัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� มี ความรับผิดชอบกล�าคิด กล�าทําอย#างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ�ได�อย#าง กว�างขวาง 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานร#วมกับผู�อ่ืนได� สร�างสัมพันธภาพท่ีดี ในเชิงสร�างสรรค� มี ความรับผิดชอบกล�าคิด กล�าทําอย#างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ�ได�อย#าง กว�างขวาง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร        7.2 ด�านงบประมาณ        7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี        7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)            8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ส#งเสริมให�นักเรียน นักศึกษา จัดทําสิ่งประดิษฐ�ให�มีความคิดสร�างสรรค�มากยิ่งข้ึน               



180  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ปmงบประมาณ 2562  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 13 – 15  กุมภาพันธ�  2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 100,000.- - 27,375.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 100,000.- - 27,375.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#เตรียมพร�อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปmงบประมาณ 2562 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ผ#านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4  เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปmงบประมาณ 2562 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ในวันท่ี 13 – 15  กุมภาพันธ�  2562 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ได�รับข�อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) ในการพัฒนาสถานศึกษา 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ได�รับข�อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) ในการพัฒนาสถานศึกษา  



181  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  สถานศึกษาควรทําตามข�อเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา    (องค�การมหาชน)ในการพัฒนาสถานศึกษาต#อไป                   



182  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ    ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปmการศึกษา 2561  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �    ดําเนินงานเสร็จแล�ว       �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน เนื่องจาก  สถานศึกษายังไม#มีความพร�อมท่ีจะประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �    เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง    5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 100,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 100,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#ดําเนินการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปmการศึกษา 2561 1.                        -  เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปmการศึกษา 2561 1.                       -  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     



183  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      สถานศึกษายังไม#มีความพร�อมท่ีจะประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



184  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ บ#มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ส#งเสริมผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ   ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว    เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 150,000.- 150,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 150,000.- 150,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมการมีรายได�ระหว#างเรียน ของนักเรียน นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาได�รับประสบการณ�ในการดําเนินธุรกิจเป8นผู�ประกอบการได� 2. เพ่ือส#งเสริมสนับสนุน ให�นักเรียน นักศึกษามีความรู�ในการเขียนแผนธุรกิจ 2. นักเรียน นักศึกษานําทักษะความรู�การเขียนแผนธุรกิจไปประยุกต�ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 3. เพ่ือส#งเสริมสนับสนุน ให�นักเรียน นักศึกษามีความพร�อมในการเป8นผู�ประกอบการใหม# 3. นักเรียน นักศึกษาได�รับการความพร�อมในการเป8นผู�ประกอบการใหม# 4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษาโครงการบ#มเพาะผู�ประกอบการใหม# 4. มีครูท่ีปรึกษาโครงการบ#มเพาะผู�ประกอบการท่ีมีศักยภาพ 5. เพ่ือต#อยอดนักเรียน นักศึกษาท่ีได�รับการพัฒนาบ#มเพาะให�เข�าสู#เส�นทางการประกอบอาชีพ 5. นักเรียน นักศึกษาได�รับการพัฒนาบ#มเพาะให�เข�าสู#เส�นทางการประกอบอาชีพ 



185  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กงานศูนย�ปฏิบัติการวิชาชีพ จํานวน 20 คน และนักเรียนนักศึกษา ผู�สมัครเข�า ร#วมโครงการจํานวน 30 คน ได�รับความรู� มีทักษะในการเป8นผู�ประกอบการใหม# 1. นักเรียน นักศึกษา ฝ@กงานศูนย�ปฏิบัติการวิชาชีพ จํานวน 26 คน และนักเรียนนักศึกษา ผู�สมัครเข�า ร#วมโครงการจํานวน 36 คน ได�รับความรู� มีทักษะในการเป8นผู�ประกอบการใหม# 2. ครูท่ีปรึกษาโครงการบ#มเพาะจํานวน 10 คนมีความรู�ในการเป8นท่ีปรึกษาผู�ประกอบการใหม# 2. ครูท่ีปรึกษาโครงการบ#มเพาะจํานวน 8 คนมีความรู�ในการเป8นท่ีปรึกษาผู�ประกอบการใหม#  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                



186  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ การหารายได�ระหว#างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ส#งเสริมผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ   ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562    �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 10,000.- 10,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 10,000.- 10,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาและส#งเสริมการมีรายได�ระหว#างเรียน 1. นักเรียน นักศึกษามีความพร�อมในการประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบอาชีพอิสระ และเป8นผู�ประกอบการใหม# 2. เพ่ือสนับสนุน ให�นักเรียน นักศึกษามีความพร�อมในการทําแผนประกอบธุรกิจของตนเอง ประกอบ        อาชีพอิสระ และเป8นผู�ประกอบการใหม# 2. นักเรียน นักศึกษานําทักษะความรู�ในวิชาชีพมาประยุกต�ในการปฏิบัติจริง 3. เพ่ือขยายโอกาสและพัฒนาการทางการศึกษา 3. นักเรียน นักศึกษาใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชน�จากการหารายได�ระหว#างเรียน 4. เพ่ือต#อยอดนักเรียน นักศึกษาท่ีได�รับการพัฒนาบ#มเพาะให�เข�าสู#เส�นทางการประกอบอาชีพ 4. นักเรียน นักศึกษาได�รับการความพร�อมในการเป8นผู�ประกอบการใหม# 



187  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน   นักศึกษาจํานวน 40 คน มีความรู�ด�านการประกอบธุรกิจและมีรายได�ระหว#างเรียน 1.  นักเรียน   นักศึกษาจํานวน 36 คน มีความรู�ด�านการประกอบธุรกิจและมีรายได�ระหว#างเรียน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                    



188  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ เทศกาลเค�กเพ่ือทุนการศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ส#งเสริมผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ   ฝ5าย  แผนงานและความร#วมมือ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน    4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 15,000.- - 14,980.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 15,000.- - 14,980.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเสริมสร�างประสบการณ�วิชาชีพให�กับนักเรียน นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาได�นําทักษะ ความรู�ในวิชาชีพมาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติจริง 2. เพ่ือนํารายได�เป8นทุนการศึกษาแก#นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี แต#ยากจน 2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนดี แต#ยากจน ได�รับทุนการศึกษากก. 3. เพ่ือส#งเสริมการมีรายได�ระหว#างเรียน 3. ช#วยแบ#งเบาภาระค#าใช�จ#ายของผู�ปกครองทางด�านการศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน   นักศึกษาจํานวน 2,000 คน ได�ฝ@กปฏิบัติและมีรายได�ระหว#างเรียน 1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,837 คน ได�ฝ@กปฏิบัติและ มีรายได�ระหว#างเรียน 2. ปริมาณผู�เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 2. ปริมาณผู�เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน  



189  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



190  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ   คนดีศรีอาชีวะแพร#          2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    งานบุคลากร    ฝ5าย   บริหารทรัพยากร    สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#        3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว          วันท่ี 16  มกราคม  2562     �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 15,000.- - 14,980.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 15,000.- - 14,980.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 1.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี 2.  เพ่ือยกย#อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณด�านคุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 2.  ยกย#อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณด�านคุณธรรม จริยธรรมของครู บุคลากรในสถานศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1.  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ไม#น�อยกว#าร�อยละ 10 ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเป8นคนดีศรีอาชีวะแพร# 1.  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ร�อยละ 10 ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเป8นคนดีศรีอาชีวะแพร#    



191  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2.  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาได�รับการยกย#องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิในตนเอง มีขวัญและกําลังใจในการมุ#งม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป8นการรักษาความดีท่ีได�ทําไว� 2.  คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาได�รับการยกย#องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิในตนเอง มีขวัญและกําลังใจในการมุ#งม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป8นการรักษาความดีท่ีได�ทําไว�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.4 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                  



192  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ  อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                              2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    งานบุคลากร    ฝ5าย   บริหารทรัพยากร    สถานท่ีดําเนินการ  จังหวัดตราด      3.  ผลการดําเนินงาน  � ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือน มีนาคม  2562                         � ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 540,000.- - 534,500.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 540,000.- - 534,500.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1.  เพ่ือสร�างความตระหนัก ด�านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหน�าท่ีการเป8นข�าราชการ 1.   ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ด�านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน�ในการทํางานของบุคลากร   2.  เพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน�ในการทํางานของบุคลากร   เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1.  คณะผู�บริหาร  ครู  และเจ�าหน�าท่ี ร�อยละ 90 เข�าร#วมกิจกรรมตามโครงการ 1.   คณะผู�บริหาร  ครู  และเจ�าหน�าท่ี  ร�อยละ 90 เข�าร#วมกิจกรรมตามโครงการ  



193  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2.  คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีความตระหนัก ด�านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหน�าท่ีการเป8นข�าราชการ 2.  คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีความตระหนัก ด�านวินัย คุณจริยธรรม จรรยาบรรณวิชีพ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในบทบาทหน�าท่ี 3. คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนสามารถนําความรู�มาพัฒนาจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน ปฏิรูปวิธีสอน เพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน�ในการทํางาน   3. คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนสามารถนําความรู�มาพัฒนาจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน ปฏิรูปวิธีสอน เพ่ิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน�ในการทํางาน    4. คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีขวัญและกําลังใจท่ีดี สามารถทํางานร#วมกันเป8นหมู#คณะ 4. คณะครู เจ�าหน�าท่ีและนักการภารโรงทุกคนมีขวัญและกําลังใจท่ีดี สามารถทํางานร#วมกันเป8นหมู#คณะ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี       7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี          



194  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ   ตรวจสุขภาพประจําปmของบุคลากรในสถานศึกษา                     2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน    บุคลากร    ฝ5าย   บริหารทรัพยากร    สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#        3.  ผลการดําเนินงาน  � ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนธันวาคม 2562                                            � ยังไม#ได�ดําเนินงาน   4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1.  เพ่ือให�บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 1.   บุคลากรในสถานศึกษาได�ทราบผลการตรวจสุขภาพ รู�ในเรื่องของการป�องกันและการรักษาเพ่ือให�มีสุขภาพแข็งแรง 2.  เพ่ือเป8นสวัสดิการในด�านการรักษาพยาบาลแก#บุคลากรในสถานศึกษา 2.   บุคลากรได�รับการตรวจสุขภาพ ณ สถานศึกษา เป8นสวัสดิการในด�านการรักษาพยาบาลแก#บุคลากร เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   จํานวน  68  คน   1.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   จํานวน  63  คนตรวจสุขภาพ 2.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  ร�อยละ 90   มีสุขภาพดี   2. คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   ร�อยละ 63   มีสุขภาพดี    



195  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 3.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   ได�รับการตรวจสุขภาพประจําปm 3.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา   ได�รับการตรวจสุขภาพประจําปm 4. คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี  ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ   4.  คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี  ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                 



196  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ห�องน้ํา ห�องส�วม  สะอาดน#าใช�และจัดทําห�องน้ํา ห�องส�วมสําหรับผู�พิการ    2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน    4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 110,000.- - 106,494.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 110,000.- - 106,494.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�ห�องน้ํา ห�องส�วมของวิทยาลัยฯ สะอาด น#าใช� 1. ห�องน้ํา ห�องส�วมในสถานศึกษาสะอาด น#าใช� และมีจํานวนเพียงพอ 2. เพ่ือให�ห�องน้ํา ห�องส�วม ของวิทยาลัยฯ เพียงพอกับความต�องการของนักเรียน นักศึกษา ครู เจ�าหน�าท่ี ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเป8นไปตามมาตรฐาน ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 2. ห�องน้ํา ห�องส�วมในสถานศึกษาได�มาตรฐานตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 3. เพ่ือสร�างจิตสํานึกท่ีดีในการใช�ห�องน้ํา ห�องส�วม อย#างถูกสุขอนามัยแก#นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา 3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา มีจิตสํานึกท่ีดีในการใช�ห�องน้ํา ห�องส�วม  4. เพ่ือจัดทําห�องน้ํา ห�องส�วม สําหรับผู�พิการ 4. ผู�พิการ สามารถใช�ห�องน้ํา ห�องส�วม ได�สะดวก 



197  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ห�องน้ํา ห�องส�วมในสถานศึกษา  ร�อยละ 90 ได�รับการซ#อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให�สามารถใช�การได� 1. ห�องน้ํา ห�องส�วมในสถานศึกษา  ร�อยละ 90 ได�รับการซ#อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให�สามารถใช�การได� 2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา ร�อยละ 90 มีจิตสํานึกท่ีดีในการใช�ห�องน้ํา ห�องส�วมอย#างถูกสุขอนามัย 2. นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา ร�อยละ 90 มีจิตสํานึกท่ีดีในการใช�ห�องน้ํา ห�องส�วมอย#างถูกสุขอนามัย 3. มีห�องน้ํา ห�องส�วม สําหรับผู�พิการ จํานวน 2  ห�อง 3. มีห�องน้ํา ห�องส�วม สําหรับผู�พิการ จํานวน  1 ห�อง บริเวณหลังหอประชุม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี              



198  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ อนุรักษ�พลังงานไฟฟ�า และน้ําประปา ภายในวิทยาลัย  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส#วนร#วมในการประหยัดพลังงาน 1. ค#าไฟฟ�าของวิทยาลัยลดลง 2. เพ่ือเป8นลดค#าใช�จ#ายและลดปริมาณการใช�พลังงานภายในวิทยาลัยลง 2. ค#าใช�จ#ายด�านพลังงานของวิทยาลัยฯลดลง 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 3. ค#าซ#อมแซมเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยลดลง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จํานวนครู เจ�าหน�าท่ี นักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 1. ครู เจ�าหน�าท่ี นักเรียน นักศึกษาร�อยละ 95 ท่ีมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 2. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 120 เครื่อง ได�รับการบํารุงรักษาทุกเดือน 2. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 120 เครื่อง ได�รับการบํารุงรักษาทุกเดือน 



199  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 3. ค#าซ#อมแซมเครื่องปรับอากาศและค#าใช�จ#ายด�านพลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง 3. ค#าซ#อมแซมเครื่องปรับอากาศและค#าใช�จ#ายด�านพลังงานของวิทยาลัยฯ ลดลง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                    



200  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ี ( 5ส. )  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน   4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 140,000.- - 94,500.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 140,000.- - 94,500.- หมายเหตุ เบิกจ#ายในงบดําเนินงาน ค#าตอบแทนค#าใช�สอย ค#าวัสดุ  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือดูแลรักษาห�องเรียนและห�องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ีให�พร�อมใช�งาน 1. ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาต#าง ๆ มีสภาพท่ีสมบูรณ� พร�อมสําหรับการใช�จัดการเรียนการสอน 2. เพ่ือควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ�ประจําห�องให�มีสภาพสมบูรณ�รองรับการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ประกอบในกิจกรรมด�านจัดการเรียนการสอน 2. สถิติการซ#อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ�มีจํานวนครั้งในการซ#อมแซมลดลงเนื่องจากมีการควบคุมดูแลอย#างสมํ่าเสมอ 3. เพ่ือปรุงปรุงภูมิทัศน�ให�สวยงามและให�บริการทางด�านการเรียนรู�ท่ีหลากหลายแก#นักเรียน นักศึกษา 3. ภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษาได�รับปรุงปรุงให�สวยงาม   



201  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 4. เพ่ือปรับปรุงซ#อมแซมฝ�าเพดานอาคารให�สามารถอยู#ในสภาพท่ีดี คงทน แข็งแรงและได�มาตรฐาน 4. ปรับปรุงซ#อมแซมฝ�าเพดานอาคารให�สามารถอยู#ในสภาพท่ีดี คงทน แข็งแรงและได�มาตรฐาน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สถิติการซ#อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ�มีจํานวนครั้งในการซ#อมแซมในการซ#อมแซมลดลงเนื่องจากมีการควบคุมดูแลรักษาอย#างสมํ่าเสมอ 1. สถิติการซ#อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ�มีจํานวนครั้งในการซ#อมแซมในการซ#อมแซมลดลง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี               



202  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 50,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 50,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�สถานศึกษามีการพัฒนาและความเป8นเลิศอยู#ตลอดเวลา 1. สภาพภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษาได�รับการปรับปรุงและพัฒนาให�มีสภาพท่ีร#มรื่น น#าอยู# สะอาด และเป8นระเบียบเรียบร�อย 2. เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของรางวัลพระราชทานงาน สมศ. 2. สภาพภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษาได�มาตรฐานเป8นท่ียอมรับของสังคมและ ชุมชน 3. เพ่ือให�ผู�เรียน เรียนอย#างมีความสุข และมีคุณภาพ 3. ผู�เรียนได�เรียนในสถานศึกษาอย#างมีความสุข และ    มีคุณภาพ 4. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส#วนร#วม มีความรู�ความเข�าใจในการท้ิงขยะลง ถังขยะ และแยกประเภทของขยะ 4. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยมีส#วนร#วมในการจัดการขยะ 5. เพ่ือเป8นการลดปริมาณการท้ิงขยะภายในวิทยาลัยฯ 5. ลดปริมาณการท้ิงขยะภายในวิทยาลัยฯ 



203  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. สภาพภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษา  ร�อยละ 95 มีความร#มรื่น น#าอยู# สะอาด เรียบร�อย เป8นท่ียอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู�ปกครอง รวมท้ังประชาชนท่ัวไปและสถานศึกษาต#างๆ ท่ีเข�ามาศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ 1. สภาพภูมิทัศน�ภายในสถานศึกษา  ร�อยละ 95 มีความร#มรื่น น#าอยู# สะอาด เรียบร�อย  2. จํานวนนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท้ิงขยะให�ถูกท่ี และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึน 2. นักเรียน นักศึกษา ร�อยละ 95 มีพฤติกรรมท้ิงขยะให�ถูกท่ี และท้ิงแยกประเภทของขยะเพ่ิมมากข้ึน 3. มีจุดท้ิงขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ท่ัววิทยาลัย 3. มีจุดท้ิงขยะแยกประเภทของขยะ 10 จุด ท่ัววิทยาลัย  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี             



204  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ฝ@กอบรมการป�องกันและระงับอัคคีภัย   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 3,000.- - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 3,000.- - -  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง การป�องกันอัคคีภัย รวมท้ังหลักการอพยพหนีไฟ 1. คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง การป�องกันอัคคีภัย รวมท้ังหลักการอพยพหนีไฟ 2. เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต#อการเกิดเหตุอัคคีภัย 2. มีมาตรการลดอัตราการเสี่ยงต#อการเกิดเหตุอัคคีภัย 3. เพ่ือป�องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สินจากอัคคีภัย 3. มีมาตรการป�องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สินจากอัคคีภัย 4. เ พ่ือสร� า ง ทัศนคติ ท่ี ดีต# อ บุคลากรของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาแพร# ในเรื่องการมีส#วนร#วมในการ ป�องกันอัคคีภัย 4. คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได�รับการเสริมสร�างทัศนคติท่ีดีในเรื่องการมีส#วนร#วมในการ ป�องกันอัคคีภัย   



205  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จํานวน 2,000 คน เข�ารับการอบรม 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,837 คน เข�ารับการอบรม 2. ครู เจ�าหน�าท่ี บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข�ารับการอบรม 2. ครู เจ�าหน�าท่ี บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข�ารับการอบรม  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                 



206  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 73,000.- - 73,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 73,000.- - 73,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือติดต้ังฮูดดูดควันร�านอาหารในโรงอาหาร 1. ติดต้ังฮูดดูดควันร�านอาหารในโรงอาหาร 2. เพ่ือติดต้ังรางน้ําหลังคาโรงอาหาร 2. ติดต้ังรางน้ําหลังคาโรงอาหาร เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ฮูดดูดควันร�านอาหาร ขนาดมอเตอร� 1/3 แรง  จํานวน  2  ชุด 1. ฮูดดูดควันร�านอาหาร ขนาดมอเตอร� 1/3 แรง  จํานวน  2  ชุด 2. รางน้ําหลังคาโรงอาหาร ยาว 26 เมตร จํานวน  1  ชุด 2. รางน้ําหลังคาโรงอาหาร ยาว 26 เมตร จํานวน  1  ชุด  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     



207  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                        



208  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก#ผู�สําเร็จการศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ทะเบียน      ฝ5าย บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   วันท่ี 1 มีนาคม 2563  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 91,650.- - 91,650.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 91,650.- - 91,650.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือสร�างความภาคภูมิใจให�แก#นักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 1. สร�างความภาคภูมิใจให�แก#นักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและเกิดความรักความผูกพันต#อสถานศึกษา 2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความผูกพันต#อสถานศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3   จํานวน  360  คน  1. ผู�สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 281 คน จากท้ังหมด 339 คน เข�าร#วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2   จํานวน  369  คน 2. ผู�สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 367 คน จากท้ังหมด 257 คน เข�าร#วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  



209  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



210  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562 (ปรับแผน)  1.  ช่ือโครงการ จัดหาครุภัณฑ�  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน       พัสดุ    ฝ5าย  ฝBายบริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - - - หมายเหตุ  1) จัดสรรในงบดําเนินงาน หมวดงบลงทุน ค#าครุภัณฑ�   2) รายการครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ืออยาใน ภาคผนวก   6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด�านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา 1. เพ่ิมประสิทธิภาพทางด�านการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด�านการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของบุคลากร 2. เพ่ิมประสิทธิภาพทางด�านการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของบุคลากร 3. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาให�มีคุณภาพตามความต�องการของตลาดแรงงาน 3. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให�มีคุณภาพตามความต�องการของตลาดแรงงาน   



211  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. มีครุภัณฑ�และอุปกรณ�เพียงพอต#อความต�องการ    ร�อยละ 95 1. มีครุภัณฑ�และอุปกรณ�เพียงพอต#อความต�องการ    ร�อยละ 95 เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 2. มีครุภัณฑ�และอุปกรณ�หลากหลายต#อการใช�งานบรรลุตามวัตถุประสงค�  ร�อยละ 95 1. มีครุภัณฑ�และอุปกรณ�หลากหลายต#อการใช�งานบรรลุตามวัตถุประสงค�  ร�อยละ 95  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.5 ด�านงบประมาณ  ไม#มี       7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี              



212  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562 (ปรับแผน)  1.  ช่ือโครงการ วันมุฑิตาจิตผู�สูงอายุอาชีวศึกษาแพร#  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   บุคลากร      ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  � ดําเนินงานเสร็จแล�ว    วันท่ี 13 เมษายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 10,000.- - 5,800.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 10,000.- - 5,800.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือส#งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนไทยได�ตระหนัก เห็นความสําคัญอันเป8น          การแสดงความกตัญ�ูกตเวทีและสัมมาคารวะต#อผู�ใหญ# 1. คณะผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักเห็นความสําคัญและคุณค#าทางวัฒนธรรมของชาวไทย 2. เพ่ือส#งเสริม ฟ��นฟู อนุรักษ�ประเพณีวันสงกรานต�และวันผู�สูงอายุ ไว�ให�คนรุ#นหลังได�สืบสานต#อไป 2. คณะผู�บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาส#งเสริม ฟ��นฟู อนุรักษ�ประเพณีวันสงกรานต�และวันผู�สูงอายุไว�ให�คนรุ#นหลังได�สืบสานต#อไป 3. เพ่ือเป8นการสร�างความรัก ความสามัคคี และความเป8นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา 3. คณะผู�บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคีและความเป8นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสถานศึกษา 



213  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 126 คน เข�าร#วมกิจกรรมตามโครงการ 1. ผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เข�าร#วมกิจกรรมตามโครงการ 2.   คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาและเยาวชนไทยได�ตระหนัก เห็นความสําคัญอันเป8นการแสดงความกตัญ�ูกตเวทีและสัมมาคารวะต#อผู�ใหญ# 2.   ผู�บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาและเยาวชนไทยได�ตระหนัก เห็นความสําคัญอันเป8นการแสดงความกตัญ�ูกตเวทีและสัมมาคารวะต#อผู�ใหญ# 3.   คณะผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได�รับการปลูกฝ>งให�มีความรัก ความสามัคคีและความเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.   ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได�รับการปลูกฝ>งให�มีความรัก ความสามัคคีและความเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน   7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี           



214  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562 (ปรับแผน)  1.  ช่ือโครงการ ปรับปรุงห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟ{ก (731 , 732)  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ สาขาวิชา   คอมพิวเตอร�กราฟ{ก  ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 203,700.- - 181,600.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 203,700.- - 181,600.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือปรับปรุงห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟ{ก (731 , 732) 1. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟ{ก (731 , 732) ได�รับการปรับปรุงให�บริการทางด�านการเรียนรู�แก#นักเรียน นักศึกษา  2. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ� และครุภัณฑ�ท่ีทันสมัย พร�อมสําหรับการเรียนรู� การแข#งขัน และการให�บริการท่ีหลากหลาย 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ{ก มีวัสดุ อุปกรณ� และครุภัณฑ�ท่ีทันสมัย พร�อมสําหรับการเรียนรู� การแข#งขัน และการให�บริการ 3. เพ่ือให�บริการทางด�านการเรียนรู�แก#นักเรียน นักศึกษา 3. ให�บริการทางด�านการเรียนรู�แก#นักเรียน นักศึกษาได�อย#างท่ัวถึง เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟ{ก (731 , 732)จํานวน  2 ห�อง 1. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟ{ก (731 , 732)จํานวน  2 ห�อง 



215  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



216  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562 (ปรับแผน)  1.  ช่ือโครงการ ปรับปรุง ซ#อมแซมและตกแต#งภายใน ห�องผู�บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาคารสถานท่ี    ฝBาย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนมีนาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 450,000.- - 424,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 450,000.- - 424,000.- หมายเหตุ เบิกจ#ายในงบดําเนินงาน ค#าตอบแทนค#าใช�สอย ค#าวัสดุ  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. ปรับปรุง ซ#อมแซมและตกแต#งภายใน ห�องผู�บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# 1. ปรับปรุง ซ#อมแซมและตกแต#งภายใน ห�องผู�บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ปรับปรุง ซ#อมแซมและตกแต#งภายในห�องผู�อํานวยการ  จํานวน 1 ห�อง 1. ปรับปรุง ซ#อมแซมและตกแต#งภายในห�องผู�อํานวยการ  จํานวน 1 ห�อง  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     



217  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



218  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562 (ปรับแผน)  1.  ช่ือโครงการ พิธีทําบุญและบูรณะเทวาลัย เนื่องในวันครบรอบ 10 ปm วันจัดสร�างเทวาลัยและวันคเณศจตุรถี   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว     วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. อ่ืน ๆ -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - 5,000.- - 5,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - 5,000.- - 5,000.- หมายเหตุ เบิกจ#ายในงบดําเนินงาน ค#าตอบแทนค#าใช�สอย ค#าวัสดุ  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือปลูกจิตสํานักด�านคุณธรรม จริยธรรมให�บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีจิตสํานักด�านคุณธรรม จริยธรรม 2. เพ่ืออนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ทําบุญครบรอบวันประสูติขององค�พระพิฆเนศวร และบูรณะองค�พระพิฆเนศวร ตลอดจนเทวาลัย  2. จัดกิจกรรมทําบุญครบรอบวันประสูติขององค�พระพิฆเนศวร และบูรณะองค�พระพิฆเนศวร  3.  เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนและท�องถ่ิน 3.  สานความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนและท�องถ่ิน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ทําบุญครบรอบวันประสูติขององค�พระพิฆเนศวร และบูรณะองค�พระพิฆเนศวร ตลอดจนเทวาลัย อย#างน�อยปmละ 1 ครั้ง 1. จัดกิจกรรมทําบุญครบรอบวันประสูติขององค�พระพิฆเนศวร และบูรณะองค�พระพิฆเนศวร ตลอดจนเทวาลัย 1 ครั้ง ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2562 



219  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 2. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู�เคารพศรัทธา เข�าร#วมกิจกรรมอย#างน�อย 100 คน 2. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู�เคารพศรัทธา เข�าร#วมกิจกรรมอย#างน�อย 130 คน  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                   



220  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ พัฒนาอาชีพ ต#อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ#มเป�าหมายพิเศษ และผู�สูงอายุ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ5าย  วิชาการ สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว     เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 200,000.- 200,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 200,000.- 200,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือฝ@กอบรมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพแก#กลุ#มเป�าหมาย ให�มีความรู� ทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางในสาขาอาชีพ ให�สามารถสร�างงาน สร�างรายได� 1. จัดฝ@กอบรมอาชีพและเพ่ิมศักยภาพแก#กลุ#มเป�าหมาย ให�มีความรู� ทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางในสาขาอาชีพ ให�สามารถสร�างงาน สร�างรายได� 2. เพ่ือสนับสนุนให�กลุ#มเป�าหมายหาทางเลือกใหม#ในการประกอบอาชีพให� กับตนเอง  ไม# เป8นภาระของครอบครัวและสังคม 2. กลุ#มเป�าหมายสามารถหาทางเลือกใหม#ในการประกอบอาชีพให�กับตนเอง ไม#เป8นภาระของครอบครัวและสังคม เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. จัดฝ@กอบรมให�กับประชากรวัยแรงงาน กลุ#มเป�าหมายพิเศษ และผู�สูงอายุ จํานวน 6 หลักสูตร 1. จัดฝ@กอบรมให�กับประชากรวัยแรงงาน กลุ#มเป�าหมายพิเศษ และผู�สูงอายุ จํานวน 6 หลักสูตร     



221  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     7.2 ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



222  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ  เร#งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   บุคลากร     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562    �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 189,600.- 189,600.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 189,600.- 189,600.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจ�างครูผู�สอนสายวิชาชีพ ลดภาระค#าใช�จ#ายของสถานศึกษา 1. จ�างครูผู�สอนสายวิชาชีพ สามารถลดภาระค#าใช�จ#ายของสถานศึกษา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ครูผู�สอนสายวิชาชีพ จํานวน 1 คน 1. ครูผู�สอนสายวิชาชีพ จํานวน 1 คน   7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี       



223  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



224  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให�กับนักเรียน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   บุคลากร     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - -   -  ค#าใช�สอย - - - - 117,600.- 116,968.- -  ค#าวัสด ุ - - - -   รวม - - - - 117,600.- 116,968.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสายธุรการปฏิบัติงานเพ่ือแบ#งเบาภาระงานของครูผู�สอน 1. มีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสายธุรการปฏิบัติงานเพ่ือแบ#งเบาภาระงานของครูผู�สอน 2. เพ่ือให�ครูผู�สอนสามารถจัดการเรียนการสอน อันจะส#งผลต#อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู�สอนสามารถจัดการเรียนการสอน อันจะส#งผลต#อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาได�อย#างมีประสิทธิภาพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. บุคลากรทางการศึกษา สายธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน 1. บุคลากรทางการศึกษา สายธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน คือ นายดนุพล  เสนาธรรม เจ�าหน�าท่ีธุรการ    



225  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



226  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ จ�างครูวิชาชีพผู�ทรงคุณ  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   บุคลากร     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 135,000.- 134,516.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 135,000.- 134,516.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดหาจ�างครูวิชาชีพผู�ทรงคุณ ปฏิบัติการสอนในสายวิชาชีพ 1. มีบุคลากรครูวิชาชีพผู�ทรงคุณ ปฏิบัติการสอนในสายวิชาชีพ เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. บุคลากรครูวิชาชีพผู�ทรงคุณ สายการสอน จํานวน 1 คน 1. บุคลากรครูวิชาชีพผู�ทรงคุณ สายการสอน จํานวน 1 คน คือ นายวิทยา  สุริยะ ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป�  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      



227  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



228  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ วัยใสเข�าใจเรื่องเพศ ภายใต. โครงการป�องกันและแก�ไขการต้ังครรภ�ก#อนวัยอันควร   2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ปกครอง    ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือน กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 25,000.- 25,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 25,000.- 25,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�วัยรุ#นมีความรู� ความเข�าใจในเรื่องเพศและปฏิบัติตนได�อย#างถูกต�อง 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจในเรื่องเพศและปฏิบัติตนได�อย#างถูกต�อง 2. เพ่ือสร�างความตระหนัก และป�องกันป>ญหาเรื่องเพศท่ีจะเกิดข้ึน เช#น การต้ังครรภฺก#อนวัยอันควร 2. นักเรียน นักศึกษาตระหนัก และสามารถป�องกันป>ญหาเรื่องเพศท่ีจะเกิดข้ึน  เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ร�อยละ 98 เข�าร#วมกิจกรรม 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ร�อยละ 98 เข�าร#วมกิจกรรม    



229  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



230  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ อาชีวะต�านยาเสพติด  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   ปกครอง    ฝ5าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือน กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 22,200.- 22,200.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 22,200.- 22,200.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือให�วัยรุ#นมีความรู� ความเข�าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและปฏิบัติตนได�อย#างถูกต�อง 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและปฏิบัติตนได�อย#างถูกต�อง 2. เพ่ือสร�างความตระหนัก และหลีกเลี้ยงพฤติกรรม/กิจกรรมท่ีเสี่ยงต#อการม่ัวสุ#มยาเสพติด  2. นักเรียน นักศึกษาตระหนัก และหลีกเลี้ยงพฤติกรรม/กิจกรรมท่ีเสี่ยงต#อการม่ัวสุ#มยาเสพติด เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ร�อยละ 98 เข�าร#วมกิจกรรม 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร# ร�อยละ 98 เข�าร#วมกิจกรรม     



231  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% 7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                      



232  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ ค#าอุปกรณ�การเรียนของนักเรียน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   พัสดุ     ฝ5าย  บริหารทรัพยากร สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - - - -  ค#าวัสด ุ - - - - 127,140 127,140 รวม - - - - 127,140 127,140  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ�ยืมเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. มีอุปกรณ�การเรียนประจําสาขาวิชา เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. ทุกสาขาวิชาท่ีเป{ดสอนระดับ ปวช. มีอุปกรณ�การเรียน 1. สาขาวิชาท่ีเป{ดสอนระดับ ปวช. จํานวน 10 สาขาวิชา มีอุปกรณ�การเรียนประจําสาขาวิชา  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี      



233  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%  7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                          



234  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% รายงานผลการปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 2562  1.  ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน  2.  ผู.รับผิดชอบและสถานท่ีดําเนินโครงการ งาน   อาชีวศึกษาจังหวัดแพร# สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร#  3.  ผลการดําเนินงาน  �  ดําเนินงานเสร็จแล�ว   เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562  �  ยังไม#ได�ดําเนินงาน     4.  สรุปผลการดําเนินงาน  �  เป8นท่ีพอใจ  �  ควรปรับปรุง  5.  งบประมาณท่ีใช.ในการดําเนินงาน ประเภทรายจ%าย งบประมาณทีไ่ด.รับจัดสรร งบประมาณ    ที่จ%ายจริง งบประมาณ เรียนฟรี 15 ป� อุดหนุน พฐ. บกศ. สอศ. -  ค#าตอบแทน - - - - - - -  ค#าใช�สอย - - - - 15,000.- 15,000.- -  ค#าวัสด ุ - - - - - - รวม - - - - 15,000.- 15,000.-  6.  ผลผลิตของโครงการ วัตถุประสงค=ของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค= 1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ�พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข�อมูลรองรับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 1. สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร# มีวัสดุอุปกรณ�สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข�อมูลรองรับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน เป>าหมายของโครงการ ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมาย 1. วัสดุอุปกรณ�พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข�อมูลรองรับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ร�อยละ 100 1. วัสดุอุปกรณ�พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข�อมูลรองรับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ร�อยละ 100  7.  ป@ญหา / อุปสรรค  7.1 ด�านบุคลากร  ไม#มี     



235  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร%   7.2  ด�านงบประมาณ  ไม#มี      7.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� สถานท่ี  ไม#มี      7.4 ด�านการบริหารจัดการ (การประสานงาน ฯลฯ)      ไม#มี      8.  ข.อเสนอแนะ / ข.อควรพัฒนา  ไม#มี                         



236  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร% สรุปผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ 2562 ------------------------------------------------  1. โครงการตาม พรบ. งบประมาณ    - โครงการฯ ท้ังหมด จํานวน 18 โครงการ คิดเป8นร�อยละ 100    - โครงการฯ ท่ีดําเนินการแล�ว จํานวน 18 โครงการ คิดเป8นร�อยละ 100    - โครงการฯ ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน - โครงการ คิดเป8นร�อยละ -   2. โครงการตามภาระงานสถานศึกษา    - โครงการฯ ท้ังหมด จํานวน 97 โครงการ คิดเป8นร�อยละ 100    - โครงการฯ ท่ีดําเนินการแล�ว จํานวน 91 โครงการ คิดเป8นร�อยละ 93    - โครงการฯ ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ คิดเป8นร�อยละ 7 ได�แก# 1)  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบแผนสมรรถนะ  เนื่องจาก  วิทยากรติดภารกิจ 2)  โครงการ จดัทําแฟ�มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส�ของนักเรียน นักศึกษา (E – Portfolio)    เนื่องจาก ช#วงเวลาดังกล#าวนักเรียน นักศึกษาติดภารกิจอ่ืนๆ 3)  โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือแก�ป>ญหาด�านความเสีย่ง 5 ด�านโดยใช�กระบวนการทางกีฬาและนันทนาการ เนื่องจาก ดําเนินโครงการจากงบประมาณต�นสังกัดแทน 4)  โครงการ ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปmการศึกษา 2561 เนื่องจาก สถานศึกษายังไม#มีความพร�อมท่ีจะประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 5)  โครงการ ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานองค�การวิชาชีพในอนาคตแห#งประเทศไทย เนื่องจาก  กลุ#มเป�าหมายในการทัศนศึกษาดูงาน ออกฝ@กประสบการณ�วิชาชีพ  ดําเนินการแล�วยังไม#ได�ดําเนินการดําเนินการแล�วยังไม#ได�ดําเนินการ
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