โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
การให้ความรู้ด้านการจัดทาโครงการวิชาชีพและทาวิจัยแก่ผู้เรียน
มหกรรมโครงการวิชาชีพ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันสุนทรภู่
ส่งเสริมผู้เรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ซ่อมเสริมผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดทาสนามกีฬาแบดบินตันพร้อมอุปกรณ์
พัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน
อบรมการผลิตบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle LMS
ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ E - mail
แข่งขันตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม ProShowGold
การแข่งขันการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบ webpage
ตอบปัญหาทางวิชาการ
กิจกรรมการประกวดสร้างสื่อแอนิเมชั่น
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับภาค และ ระดับชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล
กําหนดไว้ 4 เป้าหมาย ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านบริการสังคม ด้านสร้าง-ผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนั้นการดําเนินการ
ของสถานศึกษาจึงสอดคล้องกับเป้าหมายของ สอศ .
ทุกด้าน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเปิดโลก
อาชีวศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้บุคลากรภายนอกรับรู้การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ความรู้ เจตคติ
5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจาก สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
5.4 เพื่อให้ประชาชนผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต

- นักเรียนนักศึกษาจํานวน 2,000 คน ได้ร่วมกันจัดงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
- นักเรียนนักศึกษาประชาชนจํานวน 1,000 คน ได้รับรู้กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัย
6.2 ผลลัพธ์ - นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000 คน มีประสบการณ์ตรงด้านการเรียนการสอน
- นักเรียน สพฐ.และประชาชน 1,000 คน ได้รับรู้กระบวนการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ
และส่งลูกหลานมาเรียน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
60,000

ค่าวัสดุ
61,070

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
121,070

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์จริง มีความรู้ มีทักษะและเจตคติ
8.2 นักเรียน สพฐ. ผู้ปกครองเห็นความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 2 การให้ความรู้ด้านการจัดทําโครงการวิชาชีพและทําวิจัยแก่ผู้เรียน
2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําสถานศึก ษาไปสู่เป้าหมายตาม
ระบบการพัฒนา การให้ความรู้ด้านการจัดทําโครงการวิชาชีพและทําวิจัย แก่ผู้เรียนเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับกระบวนการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการมีนโยบายการให้ความรู้ด้านการจัดทําโครงการวิชาชีพและทํา
วิจัยแก่ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถทําวิจัยได้อย่างถูกต้อง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ทางการวิจัยไปพัฒนาการเรียนได้
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูได้รับความรู้และนําไปขยายให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการทํา-วิจัยไปพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียน
6.2 ผลลัพธ์ ครูได้รับความรู้และมีทักษะนําไปขยายผลให้กับนักเรียนนักศึกษามีทักษะในการ-ทําวิจัยเพิ่มขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนโครงการวิชาชีพมีความรู้ความสามารถเข้าใจในวิชาโครงการวิชาชีพทีถ่ ูกต้อง
8.2 ครูสามารถนําความรู้ดา้ นการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน

รวมงบประมาณ
10,000
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 3 มหกรรมโครงการวิชาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโครงการวิชาชีพเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่จัดให้ -นักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนในหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกประเภทวิชาต้องทําโครงการ
วิชาชีพในภาคสุดท้ายก่อนจบการศึกษ าเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
ดังนั้นเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้จัดทําโครงการซึ่งจําเป็นต้องนําโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ประเมินผล
โครงการที่ได้จึงเห็นว่าควรจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะประกอบอาชีพได้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพได้
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานําเสนอการดําเนินงานโครงการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา จํานวน 500 คน ได้เสนอโครงการวิชาชีพที่จัดทํา
6.2 ผลลัพธ์ 80 % ของนักเรียนนักศึกษาที่ทําโครงการวิชาชีพสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
29,260

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพได้หลากหลาย
8.2 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้วิชาโครงการวิชาชีพได้เข้าใจมากขึ้น

รวมงบประมาณ
29,260
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 4

วันภาษาไทยแห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนต้องใช้เพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง การพูดอ่าน การเขียน
ที่สมควรต้องใช้ให้ถูกต้อง และในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีรัฐบาลได้กําหนด ให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็ นการ
ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงเห็นสมควรจัดกิจ กรรมวันภาษาไทยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มี- ส่วนร่วมแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและตระหนักถึงความสําคัญต่อการใช้- ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการพูดและการ
เขียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษา
ประมาณ 700 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาไทยว่าเป็นภาษาประจําชาติที่ต้องหวงแหน
และสืบสานโดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการสื่อสารทุกด้าน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
4,000
4,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้ากิจกรรมเป็นอย่างดี
8.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและใช้ได้อย่างถูกต้อง
8.3 นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 5

วันสุนทรภู่

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
สุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นบรมครูกลอนไทยและได้รับการยอกย่องจากองค์กรยูเนสโกว่าเป็นกวีเอกของโลกท่านเป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างไพเราะงดงาม และแสดงให้โลกได้รู้ค่าของ-ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ ฉะนั้น
จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อรําลึกถึงท่านในวันที่ 26 มิถุนายน- ของทุกปี
กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความสามารถและระลึกถึงท่าน
สุนทรภู่กวีเอกของโลกสืบไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อระลึกถึงความรู้ ความสามารถในด้านภาษาไทยคือท่านสุนทรภู่
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษา
ประมาณ 700 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงท่านสุนทรภู่และผลงานของท่านรวมทั้ง
การใช้ภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,000

ค่าครุภัณฑ์
-

มีความสามารถใน

รวมงบประมาณ
4,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้ากิจกรรมเป็นอย่างดี
8.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและใช้ได้อย่างถูกต้อง
8.3 นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงท่านสุนทรภูแ่ ละผลงานของท่านดีขนึ้
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. ชื่อโครงการที่ 6

ส่งเสริมผู้เรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

นางภิญญดา อยู่สําราญ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
โครงงานวิทยาศาสตร์ นับเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ เพราะการทํา -โครงงานวิทยาศาส ตร์
ผู้เรียนเป็นผู้เสนอเค้าโครงเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลเป็นผู้ลงมือทํา และสรุปด้วยตนเอง นอกจากนี้การทําโคร งงานวิทยาศาสตร์ มุ่ง
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาหรือหาคําตอบอย่างมีระบบด้วยตนเองจึงนับว่าสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาคําตอบด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาการเลขานุการ
ที่เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส 2000-1401 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกคน
- ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 2 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส 3000-1423
ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกคน
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ80
จากคะแนนเต็ม)
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
8.2 ผลสําเร็จโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจัดทํา 3 คน ต่อ 1 เรื่องในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส.

รวมงบประมาณ
10,000

2 คน ต่อ 1 เรื่องใน
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. ชื่อโครงการที่ 7

ซ่อมเสริมผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

นางภิญญดา อยู่สําราญ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นผู้เรียนที่มีทักษะทางวิชาชีพเป็นเลิศแต่ในด้าน -วิชาการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายวิชาสามัญยังมีความเป็นเลิศน้อยกว่าด้านอื่น จึงมีความจําเป็นที่จะ -เสริมความรู้ทางวิช าการให้เป็นเลิศควบคู่กับ
วิชาชีพโครงการซ่อมเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์จึงนับเป็น- โครงการที่จะเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ซ่อมเสริมผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่ําหรือไม่ผ่าน-เกณฑ์ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ (ระดับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50)
7. เป้าหมาย
7.1 ผลผลิต - ผู้เรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี การขาย การเลขานุการทีเ่ รียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ไม่ต่ํากว่าร้อย 80 มีระดับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50
- ผู้เรียนระดับปวส.2 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ํากว่าร้อย
80 มีระดับผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50
7.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 มีความสามารถทางวิชาการในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานของผู้เรียนและครูได้รับการเผยแพร่

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 8

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมที่จัดแสดง
ให้เห็นถึงการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
การตระหนักถึงพิษภัยของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจําวันทําให้สามารถที่จะรู้เท่าทันและสามา รถป้องกันตนเองให้พ้น
จากพิษภัยนั้นๆ ได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จัดแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ที่ตนสนใจ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อการดํารงชีวติ และการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
20,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานของตนเองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ -การดํารงชีวิตและการพัฒนา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 9

จัดทําสนามกีฬาแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยหมวดพลานามัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณ บุรีได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพล
ศึกษาเพื่อพั ฒนาบุคลิกภาพรหัสวิชา 2000-1601 โดยได้นํากีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาบาสเกต บอลมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการ- สอนนั้น จะพบว่ามีปัญหาและอุปสรร คเนื่องจากสภาพพื้นที่
โดยทั่วไปของสนามกีฬาไม่เอื้ออํานวยต่อ- การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ่งลักษณะของสนามกีฬา ได้มีการใช้พื้นที่
บางส่วนของสนามกีฬาเป็นสถานที่ จอดรถยนต์ของบุคลากรวิทยาลัยฯ ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียน การสอนต่อทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากร
ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณา การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดพลานามัยจึงได้ป รับกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยนํากีฬาแบดมินตันมาจัดการเรียนการสอ นแทนเพื่อเป็นการระงับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ
และบุคลากรวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม
5.2 เพื่อเป็นการระงับอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรวิทยาลัยฯ ต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์
6.2 ผลลัพธ์ ไม่เกิดอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์
8.2 ไม่เกิดอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรทางวิทยาลัยฯ

รวมงบประมาณ
10,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 10

พัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 21
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาด้านวิชาชี พให้กับผู้เรียนนั้น การพัฒนาทักษะมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป้าหมายหลักคือเมื่อผู้เรี ยนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพโดยนําทักษะด้านวิชาชีพไปปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
ขององค์กรโดยรวม
ซึ่งปัจจุบั นและอนาคตสถานประกอบการส่วนใหญ่ ต้องการรับผู้สําเร็จการศึ กษาด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้ เรียนได้ตรงตามสา ขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จํานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสาขาวิชาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการมีทักษะด้านวิชาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการได้รับประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
8.3 นักเรียน นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
8.4 นักเรียน นักศึกษาทํางานในสถานประกอบการและศึกษาต่อตรงตามสาขา

รวมงบประมาณ
5,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 11

อบรมการผลิตบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle LMS

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบ ทบาทในด้ านการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้ าถึง
แหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ํา คือมีระบบอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลเท่านั้น
ระบบ Moodle LMS เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในสถานศึกษาต่างๆ เป็นจํานวนมากและระบบนี้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการนําเนื้อหาวิชากิจกรรมการ-เรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้า
ศึกษาต่อโดยผู้ออกแบบบทเรียนสามารถออกแบบเนื้อหาวิชาแบบทดสอบ การเก็บคะแนน การออกรายงานได้โดยง่าย
จากประโยชน์ของระบบ Moodle LMS ข้าพเจ้าได้ทดลองศึกษาและปฏิบัติจริงมาเป็นเวลา 1 ปี (ปีการศึกษา
2553 - ปัจจุบัน สามารถเข้าดูได้ที่ www.spvclearn 53.info/moodle) เห็นว่าควรมีการจัดการอบรมให้ กับครูผู้สอน
เพื่อให้มีความรู้ และติดตามให้มีการจัดทําเนื้อหาวิชาขึ้นสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออบรมครูผู้สอนให้มีความรูใ้ นการจัดทําบทเรียนบนอินเตอร์เน็ต Moodle LMS
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Moodle LMS
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแหล่งการเรียนรู้เพือ่ การศึกษาและทบทวนได้มากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต อบรมครูผู้สอนจํานวน 20 คน ในปีงบประมาณ 2555 โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 262
6.2 ผลลัพธ์ ครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนบนระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Moodle LMS และสามารถพัฒนาบทเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเข้าถึงได้จากระบบ Server กลางของวิทยาลัย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
3,000
2,000
5,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนขึ้นระบบอินเตอร์เน็ตได้
8.2 ผู้เรียนมีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 12

ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ภาระความรับผิดชอบของครูผู้สอนประการหนึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน คือการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนนักศึกษาในรายวิชาของตนเอง เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน และรายงาน- ต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ าได้ทบทวน
บทเรียน มีการฝึกทักษะ มีกระบวนการทํางานที่ม-ี ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการมอบหมายงานให้นักเรียนนักศึกษาดังกล่าวครูผู้สอนจําเป็นจะต้องมีการตรวจงานและติดตามผลงานอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้ง ต้องจัดเก็บผลงานในรูปของรายงาน ซึ่งการดําเนินการ- ดังกล่ าวส่งผลให้เกิดภาระกับครูผู้สอนและนักเรียน
นักศึกษามากพอควร
เพือ่ เป็นการลดภาระให้กับครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาการส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งงานผ่าน-ระบบ e-mail เป็นการ
ช่วยให้การดําเนินงานการเรียนการสอนให้มีการใ ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น อีกทั้งเป็นก ารช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย เช่น การใช้กระดาษ เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นความสําคัญของการใช้งานผ่านระบบ e-mail
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ e-mail
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา ส่งงานผ่านระบบ e-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ผลลัพธ์ ครูผู้สอนมีการมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ e-mail
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาส่งงานผ่านระบบ e-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ครูผสู้ อนมีการมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ e-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 13

แข่งขันตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม ProShowGold

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอนที่เป็นสื่อ วีดิโอ มากขึ้น แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดการแข่งขันการตัดต่อ วีดิโอโดย-ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคือ โปรแกรม
ProShowGold เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรี ยนรู้ของนักเรียนนักศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เ ป็นสื่อ วีดิโอในการจัดทําสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถนํา-โปรแกรมที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ประกอบกับอาชีพต่อไปได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมประเภทตัดต่อวีดิโอ
5.2 เพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ตามประเภทของงาน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การตัดต่อวีดิโอได้อย่างมีคุณภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้ความรู้ในการใช้โปรแกรมการตัดต่อวีดิโอ
8.2 นักเรียนสามารถนําวิชาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้

ค่าวัสดุ
2,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 14

การแข่งขันการประกอบเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะวิชาชีพที่เน้นด้านการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งแรงงาน
ทักษะมีฝีมือทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน แผนกคอมพิวเตอร์มุ้งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มี
ความชํานาญทางด้านทักษะฝีมือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้-ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และนักศึกษามีงานทําหลังจาก
จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปแล้ว
จากการมุ่งเน้นทักษะปฏิบัตทิ างแผนกคอมพิวเตอร์ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาฮาร์ดแวร์-และยูลิทิตซี้ ึ่งเป็นวิชาที่
มุ้งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ส่วนประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ และส่วนของซอฟท์แวร์ซึ่งในการเรียนการสอนจะมี-กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัตเิ พื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะฝีมอื ใน
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูลิทิตรี้ วมทั้งการแก้ปัญหาเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดทักษะปฏิบัติกับนักเรียนที่ผ่านการฝึกเป็นอย่างดี
จากการจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าวแผนกคอมพิวเตอร์จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน- การประกอบเครื่ อง และ
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีการฝึกฝนตนเองอยู่
ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนที่มีทักษะปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้าน-คอมพิวเตอร์
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
1,800
1,800
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
8.2 นักเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 15

การแข่งขันการออกแบบ webpage

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอน และองค์กรภาคธุรกิจอินเทอร์เน็ต
เข้ามามีส่วนทําให้การติดต่อ สื่อสารสามารถทําได้อย่างง่ายดาย การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ในด้านกา รประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถทําได้-โดยง่ายฝ่ายรูปแบบที่เรียกว่าการสร้างเว็บไซต์ขององค์กร
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาแล ะลงมือปฏิบัติในการสร้าง
เว็บเพจการแข่งขันนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชํานาญและมีความมั่นใจด้าน-การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพิ่มมาก
ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
5.2 เพื่อส่งเสริมทักษะความชํานาญให้กับผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีการแข่งขันการออกแบบการสร้างเว็บเพจ
6.2 ผลลัพธ์ เสริมสร้างทักษะความชํานาญและเจตคติที่ดีต่อการนําเทคโนโลยีเว็ปเพจมาใช้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักเรียนมีทักษะปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
8.2 นักเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

รวมงบประมาณ
2,000
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 16

การตอบปัญหาทางวิชาการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน ในเรื่อง ของกิจกรรม
ต่างๆ ยิ่งในยุคการแข่งขันของสังคมโลกด้วยแล้วการเรียนที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียว ไม่อาจเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่สูงได้
นักเรียนจึงต้องมีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่กันไปการวางแผนงานการเตรียมความพร้อมการดําเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสิ่ง-เหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมจากประสบการณ์ทั้งสิ้น
การจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนี้ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนโดย- การดึงเอาสิ่งที่สั่งสม
มาออกมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็น-การสร่างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนใน
สถานศึกษา และต่างสถานศึกษารวมไปถึงคณะครูอาจารย์
โดยการแข่งขันจะเชิญตัวแทนแผนกวิชาต่างๆ มาร่วมในกิจกรรมแข่งขันรวมถึงกิจกรรมวิชาการอันนํามาซึ่งการ
พัฒนาการทั้งสิ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิดและความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน - นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะและสัมพันธ์ภาพกับแผนกวิชาต่างๆ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีมการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการเสียสละ
เพื่อส่วนรวมและการเป็นผู้นํา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ตัวแทนแผนกวิชาเข้าร่วม 3 แผนกวิชาแผนกละประมาณ 3 คน รวม 15 คน
6.2 ผลลัพธ์ - นักเรียนผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานรู้จักวางแผนและปฏิบัติตามและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
- ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้จากการตอบปัญหา และมีสัมพันธไมตรีอันดีกับคณะนักเรียน ผู้จัดกิจกรรม
และผู้ร่วมกิจกรรม
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
3,000
3,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด และความสามารถทางคอมพิวเตอร์
8.2 นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสัมพันธภาพกับแผนกวิชาต่างๆ
8.3 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีมการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการเป็น
ผู้นํา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 17

กิจกรรมการประกวดสร้างสื่อแอนิเมชั่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็น
ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสื่อแอนิเมชันเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับเราในแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสื่อ-ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ป้าย
โฆษณาดิจิตอลคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแม้แต่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ-พกพา (โทรศัพท์มือถือ) สื่อมัลติมีเดียได้ เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ประกอบกับนวัตกรรมใน การผลิตสื่อต่างๆ เหล่านี้ มีหลากหลายและมีต้นทุนที่ไม่แพง และในปัจจุบัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น-เครื่องมือสําหรับสร้างสื่อแอนิเมชันมีทั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ และโปรแกรมประเภทไม่มีลิขสิทธิ์
ทีผ่ ู้ใช้- งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและตามความเหมาะ
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาก้าวทันเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อแอนิเมชันในโลกปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด- ประโยชน์กับตนเองกับการเรีย นรู้และเกิดประโยชน์
กับวิทยาลัยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้-จัดทํากิจกรรมนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรูก้ ารศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสมัยใหม่
5.3 เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการยอมรับซึ่งกันและกัน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
1,000
1,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสมัยใหม่
8.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
2 บริหารและพัฒนางานกิจกรรม
2.1 องค์การวิชาชีพ
2.2 ลูกเสือ เนตรนารี
2.3 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.4 กีฬาและนันทนาการ
2.5 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและคนดีศรีอาชีวะ
2.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนโยบาย 3D
3 ไหว้ครูช่างศิลปกรรม
4 คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
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แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการที่ 1

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2,3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
กระแสยุคโลกาภิวัตน์สร้างวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัยให้กับประเทศ -ไทยแต่ในทางกลับยัง
ส่งผลกระทบและความเสียหายในอีกหลายแง่มุมโดยเฉพาะด้านจิตใจ
ของประชาชนที่ถูกครอบงําด้วย “วัตถุ
นิยม” ส่งผลให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อขาดเหตุผลและการประมาณตนอีกทั้งยังก่อให้เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมาก
ขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยที่ชักนําให้นักเรียนนักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้
ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติปฏิบัติตน
ที่ดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้วย
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน
อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ และความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนําหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างสมาธิเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานําวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จํานวน 900 คน
6.2 ผลลัพธ์ - นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 นําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 นําวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป
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7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
48,100

ค่าวัสดุ
5,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ปฏิบัตอิ ยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัย
8.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในทุกๆ ด้านดีขึ้น
8.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
53,100
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แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการที่ 2

บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2,3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและกิจกรร ม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและ-สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งรู้จักหวงแหน- ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรู้จักการช่วยเหลือสังคม
ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จึงจัดทําโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีรู้จักช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีไทย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 1,920 คน
- คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักการภารโรงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 ผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรมี ีความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (* รวมทั้ง 6 กิจกรรม)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

708,655

-

708,655

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
8.2 นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาทางด้านกายภาพและจิตใจเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
8.3 รู้จักช่วยเหลือสังคมร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
8.4 นักเรียน นักศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน
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แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. ชื่อโครงการที่ 3

ไหว้ครูช่างศิลปกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ผู้เรียนด้านศิลปกรรมทุกสาขาวิชามีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระวิษณุกรรมและจะนับถือ
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความประณีตสวยงามตลอดจนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในการไหว้ครูช่างที่มีสืบทอดมานานทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างนักเรียนทั้งรุ่น ปัจจุบันและ
รุ่นที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วแผนกวิชาการออกแบบและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูและครอบครูเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกั นอีกทั้งยังทําให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างแก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรักและความสามัคคีกันในแต่ละแผนก
5.3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระวิษณุกรรมและครูผู้สอนใน
สาขาวิชา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนคณะศิลปกรรมทั้งหมดรวมทั้งครูอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง
6.2 ผลลัพธ์ - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
- เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและมีความศรัทธาต่อพระวิษณุกรรมและ
ครูผู้สอนในสาขาวิชา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8,000
2,000
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 จัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
8.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
8.3 มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม
และครูผู้สอนในสาขาวิชา
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แผนงานที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการที่ 4

คุณธรรมนําความรู้สู่การประกอบอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
: พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพสามารถประยุกต์ความรู้รอบๆ ตัวมาใช้ในการ-ประกอบสัมมาอาชีพ และ
ดํารงชีวิตประจําวันได้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทัน สมัยแต่ถ้า-บุคคลในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามก็
ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนนักศึกษาจึงควรได้รับการปลูกฝั งและปลูกจิตสํานึกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ- อาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่อย่างมีความสุขใน
สังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรม
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมี-ความสุข
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
2,000

ค่าใช้สอย
5,000

ค่าวัสดุ
3,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้สําเร็จการศึกษาแผนกวิชาการบัญชีระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตร
1
2
3
4
5
6

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่
การจาหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. ชื่อโครงการที่ 1

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนแผนกวิชาชีพต่างๆ ได้มีการดําเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุ -ประสงค์ในทุกสาขา
วิชาชีพนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภ าคเรียนเมื่อจะสําเร็จการศึก ษาตาม
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาชีพและทุกชั้นปีตามระเ บียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล เพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
5.2 ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
5.3 ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนทุกคนได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน
ในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพคิดเป็นทําเป็น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
10,000
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จํานวน 633 คน ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป
8.2 นักเรียนนักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. ชื่อโครงการที่ 2

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องมีการวัดผลและประเมินให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในด้านความรู้ ความสามารถตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
5.3 เพื่อให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อนําผลไปพัฒนาความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาเพือ่ แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนนักศึกษาได้
ทันตามเวลาที่กําหนด
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีแบบฟอร์มต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้ตลอดปีการศึกษา
2554
6.2 ผลลัพธ์ การวัดผลและประเมินผลดําเนินการด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
10,000
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการวัดผลตามสภาพจริง
8.2 มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้
8.3 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 3

ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สําเร็จการศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการด้านอาชีวศึกษามุ่งเน้นการผลิตกําลังคนระดับฝีมือสู่สถานประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จัดเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
ชั้นสูง(ปวส.) โดยจุดมุ่งหมายสําคัญคือการมีงาน-ทําของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนั้ นงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมี
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปว ช. และระดับ ปวส . เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทําหรือการศึกษาต่อว่า ตรง
สาขาวิชาของผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทําหรือการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะผลิตกําลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 700 คน
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554
6.2 ผลลัพธ์ - ทราบว่านักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วทํางานหรือว่าศึกษาต่อ
- ได้ฐานข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
5,000
5,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาลัยฯ
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 4

การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.9
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับมหาภาคและในระดับฐานรากเพื่อ สร้างสมดุลทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อ สร้างรายได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนชุมชนให้
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาฝึก
จัดอบรมวิชาชีพให้-ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิตและมีมาตรฐานพร้อมทั้งให้บริการแก่สังคมและสร้างผู้ประกอบการ -ใหม่
เช่น การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ,การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,การศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มความหล ากหลาย
ให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ดีเกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองและ ของส่วนรวมต่อไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นองค์กรหนึ่งที่ดําเนินงานโครงการจัดองค์ความรู้ในการ- สร้างผู้ประกอบการใหม่
ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เป็นผู้ลงทุนในการประกอบธุรกิจได้
5.2 เพื่อเปิดโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จํานวนนักเรียน ปวช.2 ,ปวช. 3 ปวส.1 และ ปวส 2 ทุกสาขาวิชาจํานวน
200 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีคุณธรรมในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
จํานวน 60 คน เป็น 200 คน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
10,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาทดลองประกอบธุรกิจในเบื้องต้น 30 คน
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
25,000
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 5

การจําหน่ายเค้กเทศกาลปีใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.9
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาด้านอ าชีวศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่ก าร
ประกอบธุรกิจตนเองได้วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําโครงการจําหน่ายเค้กปีใหม่เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและเป็นการบูรณาการการเรียน-การสอนของแต่ละสาขาวิชาด้วยกันและเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชานําความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้ฝึกปฏิบัติจริง
มียอดจําหน่ายเค้กมากกว่า 550,000 บาท
6.2 ผลลัพธ์
- ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
50,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงมีความภาคภูมิใจและรักในอาชีพของตนเอง
8.2 เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ

รวมงบประมาณ
50,000
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แผนงานที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 6

พัฒนาบริหารจัดการศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการกา รอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์กําลังคนอาชีวศึ กษาเพื่อติดต่อกับ
สถานประกอบการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.v-cop.net เพื่อบันทึกข้อมูลขอ งนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียน ปวช .3 และนักศึกษา ปวส.2เพื่อเป็นศูนย์กลางระห ว่างนักศึกษา และสถานประกอบการที่
ต้องการนักศึกษาเข้าทํางานในสถาน-ประกอบการ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุก คนสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน
ได้ตลอดเวลา
ที่ต้องการแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตามนอกจากนี้ในการดําเนินงานสถานศึกษาได้ ประสานงานกับ
สถานประกอบการให้เป็นสมาชิกและสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาได้ตามความต้องการ
คณาจารย์ เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ข องศูนย์ข้อมูล
กําลังคนอาชีวศึกษา ดังนั้นงานศูนย์ ข้อมูลการศึกษาเพื่ออ าชีพและตลาดแรงงา นจึงจัด- ให้มีการอบรมประโยชน์และ
ความสําคัญของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ศูนย์-กําลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้คณาจารย์กระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต คณาจารย์ของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการใช้โปรแกรมศูนย์กําลังคน
อาชีวศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั้งหมด
6.2 ผลลัพธ์
คณาจารย์ของสถานศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชน์ของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
5,000
5,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถกระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นความสําคัญและโยชน์ของศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
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แผนงานที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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แผนงานที่ 4 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. โครงการที่ 1

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถองค์กรและภาคอุตสาหกรรม
ให้สามารถ
แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งมีภารกิจหลักการกําหนด
นโยบายการผลิตและการพัฒนากําลังแรงงานระดับกลางเพื่อพัฒนา
การผลิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทันโลกยุค
ใหม่จึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นโดยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอศ . วิทยาลัยฯ จึงจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาครู
ให้มีความเข้าใจและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์สร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูจํานวน 66 คน ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
6.2 ผลลัพธ์ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนตรงกับความต้องการ ตลาดแรงงานและ
ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
8,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูจํานวน 69 คน มีความรู้เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้เขียนแผนการสอน
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้คุณวุฒิวิชาชีพผ่านมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะตรงตามสถานประกอบการต้องการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 ติดตามแผนการสอนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 D
2 นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
3.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3.3 แผนกวิชาคหกรรม
3.4 แผนกวิชาการบัญชี
3.5 แผนกวิชาการขายและการตลาด
3.6 แผนกวิชาการเลขานุการ
3.7 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.8 แผนกวิชาการออกแบบ
3.9 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.10 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 การอาหารครบวงจร
5 ธนาคารโรงเรียน
6 บัญชีครัวเรือนเลื่อนระดับชีวิต
7 การปฏิบัติการขายตรง
8 นักการตลาดรุ่นจิ๋ว
9 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน
10 ฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยว
11 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 1

ติดตามแผนการสอนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถองค์กรและภาคอุตสาหกรรมให้-สามารถแข่งขันในเวที
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสํานักงานคณะกรรมกา รการอาชีวศึกษา
ซึ่งมีภารกิจหลักการกําหนดนโยบายการ
ผลิตและการพัฒนากําลังแรงงานระดับกลางเพื่อพัฒนา
การผลิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทันโลกยุคใหม่ และ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทําให้ประชาชนต้องพึ่งตนเองมากขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงเพื่อ
ความอยู่รอด
ของประชาชนและประเทศจึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นโดยการปรับ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอศ. วิทยาลัยฯ จึงจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในการเขียนแผนการสอน
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์สร้างแผนการสอนแบบบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 3D
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูจํานวน 69 คน ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการ
6.2 ผลลัพธ์ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและ
ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และขยายผลต่อชุมชน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
3,000
3,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูจํานวน 69 คน มีความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
8.2 นักเรียนนักศึกษาได้คุณวุฒิวิชาชีพผ่านมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะตรงตามสถานประกอบการ ต้องการ และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันและใช้กับชุมชน
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2

นิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. 2542 ได้มีการกําหนดให้มีระบบการประกัน -คุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้กําหนดมาตรฐาน
ประเมินภายใน 6 มาตรฐานในมาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการนิเทศการสอน
เป็นข้อมูลสําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติ-หน้าที่เพื่อให้เกิดคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยฯ จึงจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนากระบวนการ-นิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามการใช้แผนการสอนของครู
5.2 เพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูจํานวน 69 คน ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนที่จัดทําขึ้นอย่างมีคุณภาพ
6.2 ผลลัพธ์ ครูจํานวน 69 คน ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน
8.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ค่าวัสดุ
3,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,000
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการและแผนกวิชาชีพ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความรู้ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ
มีความสําคัญมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้หลากหลาย และได้รับ-ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
5.2 เพื่อให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
251,100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
8.2 นักเรียน นักศึกษานําความรู้ไปใช้ประกอบการเรียน และประกอบอาชีพ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ
251,100
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.1

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอน
ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้นักเรียน นักศึกษาได้ เกิดความรู้ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติมีความสํา คัญมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้หลากหลายและได้รับ-ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงควรมีการจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
5.2 เพื่อให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาผ้าได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์นําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

8,215

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
8.2 นักเรียน นักศึกษา นําความรู้ไปใช้ประกอบการเรียน และประกอบอาชีพ

รวมงบประมาณ
8,215
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.2

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีพอาหารให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดความรู้ด้านทฤษฏีและปฏิบัติซึ่งจะมีความสําคัญมาก การศึกษาในชั้นเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ เพราะจะทําให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเทานั้นเพื่อเป็น- การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ที่
หลากหลายและนําประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการทัศน-ศึกษาในด้านวิชาชีพอาหารทางแผนกวิชาอาหารจึงได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มี-ชื่อเสียงในจังหวัดที่ใกล้เคียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
5.2 เพื่อให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติทดี่ ี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
18,445

ค่าครุภัณฑ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพสามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพได้

รวมงบประมาณ
18,445
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.3

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งมั่นให้มีการ- ปรับเปลี่ยนวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอบปฏิรูปการสอนซึ่งการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับความก้าวหน้า
ของการพัฒนาผลงานของวิชาชีพให้มีคามทันสมัย
ทั้งด้านผลผลิตและรูปแบบการนําเสนอดังนั้นผู้เรียนต้องมีโอกาส
ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ในสถานปร ะกอบการจริงหรือสถานที่ที่ เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกตลอดเวลาและนําความรู้ไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น
5.2 เพื่อส่งเสริมให้เห็นแนวคิดใหม่ๆ ของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครู นักเรียนได้ความรู้ทางวิชาชีพและประสบการณ์
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญของผลงานทางวิชาชีพใหม่ๆ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
11,005

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ
11,005

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงมาใช้ประกอบการเรียนวิชาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.4

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นประสบการณ์จริง
ดังนั้นการได้นักเรียน ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการต่างๆ จะช่วย- กระตุ้นแนวคิดในการประกอบ อาชีพในอนาคตของ
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เห็นการพัฒนาทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพทําให้ เกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้เพิ่มขึน้ มีความคิด-ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนํามาปรับใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่ไปดูงาน
5.2 นักเรียนสามารถนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับประกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน แผนกวิชาการบัญชีได้รับประสบการณ์จากสถานที่ไปดูงาน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน สามารถนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
58,590

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ
58,590

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.5

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ด้านการตลาดให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดความรู้เกิดทักษะด้านทฤษฏีและปฏิบัติจึงมีความสําคัญมาก การศึกษา ในชั้นเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะจะทําให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเทานั้น เพื่อ-เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้
แบบหลากหลาย และได้รับประสบการณ์ตรงทางด้าน- ธุรกิจ จึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ
5.3 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดมี ีความคิดริเริ่มสร้างงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
5.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดําเนินชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้ทางด้านการตลาด
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่ร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

30,535

-

30,535

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดแี ละเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
8.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.6

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งจําเป็นต้ องส่งเสริมผู้เรียน ให้เกิดทักษะเกิด
ประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาเจตคติด้วยความคิด-สร้างสรรค์ตลอดจนกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียน รู้ข่ าวสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปใน
อนาคตข้างหน้าได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดําเนินชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาได้รับความรูใ้ นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

31,000

-

31,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดแี ละเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.7

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้เกิดความรู้ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ
มีความสําคัญมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้หลากหลายและได้รับ-ประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นําไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
38,750

ค่าครุภัณฑ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
8.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไ้ ปใช้ประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ

รวมงบประมาณ
38,750
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ฃแผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.8

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้ านวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบ ผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากตําราเรียนและจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก สถาน-ศึกษาซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์มี
มุมมองที่เปิดกว้า งทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนําไปเป็นแบบอย่างได้
อย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากแหล่งความรูภ้ ายนอกสถานศึกษามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน แผนกวิชาออกแบบได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนภายนอกวิทยาลัย
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน แผนกวิชาออกแบบสามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รบั
ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
15,810

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ
15,810

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบสามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไป-ประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

48

แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.9

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้านวิชาชีพศิลปกรรมด้านคอมพิวเตอร์กร าฟิกผู้เรียนควรได้รับโอกาส ในการ-แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากตําราเรียน และจากแ หล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มีมุมมองที่เปิดกว้างทั้งยัง-ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนําไปเป็น
แบบอย่างได้อย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์จากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน สามารถนําความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนภายนอกวิทยาลัย
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
17,050

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ
17,050

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริงและเกิดทัศนคติที่ดีเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.10

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความจําเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์- ตรงทั้งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องประสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
ซึ่งการจัดทัศนศึกษาพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบการ-จึงเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดความรู้โดยรวมกับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยว
5.2 ได้เกิดการประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมทัศนศึกษา
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
21,700

ค่าครุภัณฑ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยว
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติทดี่ ีต่อสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รวมงบประมาณ
21,700
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 4

อาหารครบวงจร

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 1.9
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจประกอบอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา มีนโยบาย ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานําความรู้
ที่ได้ รับมา
พัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ และมุ้งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถ และ-ทักษะที่มีอยู่มาใช้ครบวงจร “คิด
เป็น ทําเป็น จัดกา รได้ ”ดังนั้นแผนกวิชาอาหาร- โภชนาการ จึงได้ จัด-ทําโครงการอาหารครบวงจรอย่าง มีคุณภาพ และมี
มาตรฐานสามารถนําไปประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักบูรณาการในวิชาต่างๆ ให้เข้ากับวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 120 คน
ทําเป็นจัดการได้
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถทําโครงการได้ในระดับดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

มีความสามารถคิดเป็น

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติโครงการอาหารครบวงจร
8.2 นักเรียน นักศึกษาที่ทําโครงการอาหารครบวงจรมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 5

ธนาคารโรงเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ส อดคล้องและเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชจึง
ควรปลูกฝังการประหยัด และออมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และรวมไปถึงคุณครู และเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัยฯ จึงได้ ดําเนินการโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงิน และถอนเงินจากนักเรียนนักศึกษา และ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกผู้สนใจ เก็บออมเงิน และเข้าร่วมโครงการกับธนา คารโรงเรีย นและยัง
เป็นสถานประกอบการให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงในการฝึกงานด้าน
การธนาคาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให้บริการรับฝากและถอนเงินเพื่อส่งเสริมการเก็บออมและการรู้จักประหยัด
5.2 ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการทํางานในระบบธนาคาร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เป็นการดําเนินโครงการที่ส่งเสริมและให้ความสะดวกในการฝากเงิน - ถอนเงินของนักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรแี ละผู้สนใจภายนอก
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนักศึกษาบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจโครงการฯ มีการเก็บออม
เงินฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อให้มีเงินส่วนที่เหลือเก็บออม
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

3,000

-

3,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีการเก็บออมเงินรู้หลักการประหยัด
8.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกประสบการณ์การทํางานระบบธนาคาร
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 6

บัญชีครัวเรือน เลื่อนระดับชีวิต

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 4 ข้อกําหนดที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้หลักการ- ในการดํารงชีวิต ให้
รู้จักประหยัดและใช้หลักการจดบันทักรายรับ-รายจ่ายเป็นลักษณะของการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้รายรั บ รายจ่ายเพื่อ
พิจารณาว่ามีรายรับเท่านี้เราควรใช้จ่ายเท่าใดควร- ประหยัดอย่างไร เพื่อให้คร อบครัวมีพอกินพอใช้ และอาจมีเงินส่วนเก็บ
ออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือจําเป็น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้หลักการจัดการทําบัญชีครัวเรือน
5.2 นักเรียนนักศึกษานําไปขยายผลให้กับผู้ปกครองของตนและชุมชนทีอ่ ยู่อาศัยได้จัดทําบัญชีครัวเรือน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองและชุมชนรู้หลักการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

5,000

5,000

-

10,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้และบันทึกบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง
8.2 ผู้ปกครองประชาชนในชุมชนมีการบันทึกบัญชีครัวเรือน
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 7

การปฏิบัติการขายตรง (Direct sales)

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น-ผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการหารายได้
ระหว่างเรียนเป็นการผ่อนภาระของผู้ปกครองและใช้วิชาชีพ ของตนให้เป็นประโยชน์แผนกวิชาการขายและการตลาดจึงจัด
โครงการฝึกปฏิบัติการขายตรงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาฝึกหารายได้ระหว่างเรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชารู้จักใช้วิชาชีพของตนเองให้เกิดประโยชน์
5.4 เป็นการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขาย
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติขายตรงได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษานําความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
8.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 8

นักการตลาดรุ่นจิ๋ว

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนในแผนกวิชาการขายและการตลาดจะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ . และทันกับการตลาดที่ทันสมัย จึงได้จัดโครงการนักการตลาดรุ่นจิ๋ วให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้อนในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการขายการบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา

จํานวน 45 คน

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 45 คน ได้รับความรู้ทางด้านการขาย การบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
มีความรู้ทกั ษะพื้นฐานด้านการขาย การบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

7,000

-

7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลฯ จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถนําความรู้
ที่ได้รับจากโครงการนักการตลาดรุ่นจิ๋วไปใช้ในชีวิตประจําวันและพัฒนาชุมชนได้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

55

แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 9

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนในแผนกวิชาการขายและการตลาดจะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปการสอบเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. และทันกับการตลาดที่ทันสมั ยจึงได้จัดโครงการนักการตลาดรุ่นจิ๋วให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวาง
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของอาเซียนได้ด้วยตนเอง
5.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูและนักเรียน นักศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแกนนําในการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างดีจนสามารถจัดนิทรรศการได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

6,000

-

6,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าร้อยละ 70
8.2 ครูและนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันในการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อการเตรียมพร้อมของ-การรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 10

ฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยว

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยว

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณีและบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ผู้เรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีรายวิชาฝึกประสบการณ์และรายวิชาโครงการที่ต้องนําเอา- ความรู้ที่ได้เรียนมาจัด
ประสบการณ์จริงด้านการท่องเที่ยวดังนั้นผู้เรียนต้องสามารถดําเนินการจัดการ-ด้านการท่องเที่ยวด้วย ตนเองเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านการเรียนอย่างแท้จริง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการจัดนําเที่ยวด้วยประสบการณ์จริง
5.2 เพื่อส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนในชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 23 คน ได้ฝึกประสบการณ์
ปีการศึกษา 2555
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนในชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 23 คน ได้ฝึกประสบการณ์
ถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2555
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

การจัดนําเที่ยวใน
การจัดนําเที่ยวได้

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

3,000

-

3,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนในชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการท่องเที่ยวจํานวน 23 คนได้ฝึกประสบการณ์การจัดนําเที่ยว
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2555

ได้ถูกต้องตาม
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แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 11

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนั บว่าเป็นหัวใจสําคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเป็น หน้าที่หลักใน-การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จึงต้องการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู แต่ละคนและแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียน
การสอนและเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจที่จะวางแผนนโยบายของวิทยาลัยฯ อย่างมีทิศทางต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
5.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูแต่ละคนในแต่ละแผนกวิชา
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีครูผู้สอนทั้ง 11 แผนกวิชา
- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการสอนของแต่ละรายวิชา
6.2 ผลลัพธ์ - ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการสอนของสถานศึกษา
- ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

1,600

3,400

-

5,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
8.2 วิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
ปรับปรุงห้องจริยธรรม (ห้อง 346)
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ห้อง 332)
จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาคหกรรม
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย
ปรับปรุงห้องเรียน 262 เป็นห้องเรียนเครือข่าย
จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกห้อง 431
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุด
จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสารและครุภัณฑ์
เช่าสัญญาณเคเบิล
จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน
จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ
ปรับปรุงห้องทะเบียน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย
ส้วม HAS
ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็นภายในวิทยาลัยฯ
เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
ซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม
จัดโครงหลังคาคลุมอาคาร 1
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 1

จัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

ทุกแผนกวิชา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสําคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน้าที่หลักใน-การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสําหรับการ
เรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการเรียนรู้
และได้สื่อเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และได้สื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
5.2 ได้รับวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
5.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ได้สื่อการเรียนรูแ้ ละผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเกิดทักษะการเรียนรู้และได้สื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

1,595,280

-

1,595,280

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
8.2 ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเกิดทักษะการเรียนรู้
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 2

ปรับปรุงห้องจริยธรรม (ห้อง346)

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4,2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้ นสาขาวิชา/สาขางาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดให้ห้องเรียนมีความเรียบร้อยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเพราะจะทํา
ให้รู้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนทําให้ผู้เรียน- มีความสุขกับการเรียน และทําให้การใช้
อุปกรณ์ประกอบการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนจริยธรรม (ห้อง 346)
5.2 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องจริยธรรมให้มีความเรียบร้อยและเอื้อต่อการเรียนรู้
5.3 เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

ของนักเรียน

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ห้องเรียนจริยธรรม (346) ได้รับการพัฒนาจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและผู้สอนมีความสุขกับการทํางาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

1,000

-

1,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องจริยธรรม (346) ได้รับการปรับปรุงให้มีความเรียบร้อยมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
8.2 มีระบบการป้องกันและควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
8.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 3

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายทั้งในก าร-ปฏิบัติงานและในการ
เรียนการสอนยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นทางหมวดวิชาสังคมศึกษาแผนกวิชาสามัญมีหน้าที่กา รสอนในรายวิชาทั้งระดับ
ปวช. และในระดับปวส. อาทิเช่นรายวิชาวิธีธรรม
วิถีไทย มนุษย์สัมพันธ์ การดํารงชาติไทย ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
การเมือง การปก ครอง- ศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีการจัดเตรียมการสอนในแต่ละรายวิชาให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโดยการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทางหมวดสังคมศึกษาจึงขอ
ครุภัณฑ์ประเภท Notebook จํานวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างมี
ประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
5.2 เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญได้รับครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
6.2 ผลลัพธ์ หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสามารถสร้างและพัฒนาการเรียน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน

-

-

-

20,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 หมวดวิชาสังคมศึกษาแผนกวิชาสามัญมีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 การเรียนการสอนเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและส่งผลการเรียนการสอนสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว

การสอนได้อย่างมี

รวมงบประมาณ
20,000
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 4

ปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ห้อง 332)

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

มีบรรยากาศที่

4. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน มีปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เอื้ออํานวยความสะดวกต่อการเรียน- การสอนคือ สภาพ
ห้องเรียนและบรรยากาศรอบๆ ห้องเรียน ภายในห้องเรียนจึงควรมีทั้งสื่อสิ่ งพิมพ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้า และเพิ่มบรรยากาศในการเรียนทําให้ผู้เรียน มีความสุข กับการเรียน ดั งนั้นโครงการนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูป การประเมินโดยการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจเพื่อ
กระตุ้นการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจึงเล็งเห็น ว่าควรปรับปรุง-ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ (ห้อง 332) เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ห้อง 332) ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาอังกฤษให้มีความเรียบร้อยและเอื้อต่อการ-เรียนรู้ของผู้เรียน
5.3 เพื่อได้สื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (ห้อง 332) ได้รับการปรับปรุงพร้อมใช้ในการเรียน
การสอน
- มีสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีตู้เก็บทั้งสื่อพิมพ์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
6.2 ผลลัพธ์ - ผู้เรียนและผู้สอนได้รบั ความสะดวกและมีความสุขในการเรียนที่ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน
- ผู้เรียนมีสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าตนเอง
- ผู้เรียนและผูส้ อนมีตู้เก็บทั้งสื่อสิ่งพิมพ์เทคโนโลยีและโครงงานของผู้เรียน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
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7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

500

7,000

-

7,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (332) ได้รับการปรับปรุงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8.2 มีสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8.3 มีตู้สําหรับการเก็บสื่อสิ่งพิมพ์เทคโนโลยีและโครงการของผู้เรียนเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 5

จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เอื้อต่อการเรียน
การสอน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแผนกวิชาคหกรรมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของ สมศ. ซึ่ง การเรียนการสอน
วิชาชีพนั้น นักเรียนนักศึกษาต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาแต่ปรากฏว่าแผนกวิชายังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็น-และมีประสิทธิ์ภาพต่อ
การเรียนการสอนแผนกวิชาจึงเห็นควรต้องทําโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการเรียนการสอนในการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนทางวิชาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
5.2 เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต แผนกวิชาคหกรรมมีครุภัณฑ์เพียงพอกับผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ แผนกวิชาคหกรรมสามารถสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

15,000

15,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกวิชามีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
8.2 จัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 6

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

มีบรรยากาศที่

4. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของแผนกวิชาการขายและการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ-เรียนการสอนเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมและข่าวสารการตลาดให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษาห้องปฏิบัติ- การขายในปัจจุบันครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่อง
Projector ลําโพงชํารุด,คอมพิวเตอร์เสียจึงขอจัดซื้อเครื่อง Projector, เครื่องฉายทึบแสงและเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน
อย่างละ 1 ชุด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหาข้อมูลทางการตลาดและนํามาใช้ในการเรียนได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการขายพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้สืบค้นข้อมูลทางการตลาดและนํามาใช้ในการเรียนได้ดี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ห้องปฏิบัติการขาย 121 และ 122 ได้รับการปรับปรุงให้มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้ในการเรียนการ
สอน
6.2 ผลลัพธ์ ห้องปฏิบัติการขาย 121 และ 122 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

4,000

15,000

19,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องปฏิบัติการการขาย 121 และ 122 ได้รับการปรับปรุงให้มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 7

ปรับปรุงห้อง 262 เป็นห้องเรียนเครือข่าย

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

มีบรรยากาศที่

4. หลักการและเหตุผล
ห้องเรียน 262 เป็นห้องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในสภาพปัจจุบันสามารถใช้งานได้ดี เช่น ระบบเครือข่ายทํา
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรี ยนสามารถแบ่งปันทรัพยากรกันได้ สามารถเข้า-อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลได้ โดยดําเนินการ
จัดทําโดยครูของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
สภาพปัญหาในปัจจุบันคือตัวเคสคอมพิวเตอร์ต้องตั้งบนพื้นห้อง(เพราะใช้โต๊ะดัดแปลง)ทําให้ขาดความเรียบร้อย
การเข้าไปดูแลซ่อมแซมยากการจัดห้องเรียนจัดเป็นกลุ่มๆ โดยมีคอมพิวเตอร์- กลุ่มละ 6 เครื่อง (จํานวนทั้งหมด 6
กลุ่ม /เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 36 เครื่อง)
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยจึงเห็นควรจัดทําโต๊ะขนาด 50 X 200 X 40 ซ.ม.
เพื่อวางเคสคอมพิวเตอร์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําโต๊ะวางเคสคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 X 200 X 40 ซ.ม.
5.2 เพื่อให้ห้องเรียน 262 มีสภาพเรียบร้อย สวยงาม
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีโต๊ะวางเคสคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 X 200 X 40 ซ.ม. จํานวน 6 ตัว
6.2 ผลลัพธ์ ห้องเรียนมีสภาพเรียบร้อยสะดวกต่อการบริหารจัดการ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

5,000

-

5,000

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องเรียน 262 มีสภาพเรียบร้อย
8.2 มีความสะดวกในการบริหารจัดการ
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 8

จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

มีบรรยากาศที่

4. หลักการและเหตุผล
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอนถือว่าเป็นสิ่ งสําคัญที่จะเอื้อให้การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนป ระสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น การจัดหาเทคโนโลยี หรือครุภัณฑ์ด้านการ- เรียนการสอนมาใช้เพื่ อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสาขาวิชา รายวิชา จึงเป็ นหน้าที่หลักของผู้จัดการศึกษา ซึ่งแผนกวิชาการท่องเที่ยวผู้ เรียนต้องฝึก ปฏิบัติการ
ถ่ายภาพจึงจําเป็นต้องจัดหากล้องถ่ายภาพ ที่มีคุณภาพมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้จากของจริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้อย่างมี-ประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริงและฝึกปฏิบัติจริง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดหากล้องถ่ายภาพ จํานวน 5 ตัว มาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาท่องเที่ยว
6.2 ผลลัพธ์ แผนกวิชาท่องเที่ยวได้รับกล้องถ่ายภาพ จํานวน 5 ตัว เพื่อผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ จากของจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

88,000

88,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับกล้องถ่ายภาพเพื่อเป็นครุภัณฑ์ดา้ นการเรียนการสอน
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง

จํานวน 5 ตัว เพื่อให้
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 9

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนต้องมี- ความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ โดยถื อว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาและ
ต้องเพิ่มศักยภาพ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ มีการพัฒนา และต้องเพิ่มศักยภาพซึ่งจะต้องส่งเสริมสนั บสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและก้าวทันเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู อาจารย์และนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของแผนกการออกแบบและ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
5.2 เพื่อให้ครู อาจารย์และนักเรียนปรับปรุงพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
จํานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องถ่ายภาพระยะไกล 70 - 300 mm จํานวน 3 ชุด
- จัดซื้อครุภัณฑ์ขาตั้งกล้อง
จํานวน 5 ชุด
- จัดซื้อครุภัณฑ์แฟลชภายนอก
จํานวน 2 ชุด
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนแผนกวิชาออกแบบและแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะครูอาจารย์มีการพัฒนาด้านการผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

-

141,000

141,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนแผนกวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8.2 คณะครูอาจารย์มีการพัฒนาด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 10

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกห้อง 431

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพดี และมีจํานวนพอเพียงกับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัด-การเรียนการสอนตามหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 431 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการใช้งานมานานเกินกว่า 6 ปี สภาพไม่พร้อมใช้
งานหลายเครื่องเป็นอุปสรรคต่อ-การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาจึงควรปรับปรุงคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
มี-สมรรถนะสูงขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าจํานวนผู้เรียนคือ 40 เครื่อง พร้อมเครื่องของผู้สอน 1 เครื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานจํานวนผู้เรียน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทสี่ นับสนุนทางด้านการออกแบบกราฟิก จํานวน 40 เครื่องและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน จํานวน 1 เครื่อง
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ จํานวน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

598,500

598,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับความต้องการใช้งานจํานวนผู้เรียน 1 คน
ต่อ 1 เครื่อง
8.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 11

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดและประเมินผล

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาระบบการจัดทําข้อมูลทางด้านผลการเรียนของนักเรียนศึกษาให้มีมาตรฐานที่รวดเร็วและถูกต้อง
จึงจําเป็นต้องนําระบบเทคโนโลยีมาช่วย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ระบบ LAN และใช้โปรแกรมการรวมคะแน นผลการเรียน
รายวิชาของครูผู้สอนและส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังงานทะเบียนแต่เนื่องจากขณะนี้งานวัดผลและประเมินผลยังมีอุปกรณ์ที่
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการรับรองงานจึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการทํางาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อความถูกต้องในการจัดระดับคะแนนของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้ในงานการประมวลผลการประเมินผลการเรียน และเก็บข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์
5.3 เพื่อให้การดําเนินงานการประมวลข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน และตรวจสอบระดับคะแนนของผู้สอนในการ
ประเมินสรุปผลการเรียนเป็นไปด้วยดี และรวดเร็วถูกต้องและเร็วต่อการส่ง-ข้อมูลไปยังนักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.4 มีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการครู - อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา
ในการวัดผลและ
ประเมินผล
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต MONITOR LED 20” SAMSUNG (S20A300B) 2 เครื่อง
6.2 ผลลัพธ์ - มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
- สามารถประมวลผลการประเมินผลการเรียนและเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
- มีวัสดุสนับสนุนที่ทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

10,000

8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การจัดเก็บข้อมูลด้านการวัดผลและประเมินผลสะดวกค้นหาง่ายรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองเวลา
8.2 การปฏิบัติงานในด้านการสื่อสารโต้ตอบคล่องและรวดเร็ว

18,000
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 12

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้-สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ- การเผชิญสถานการณ์ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดเรียนรู้และมีความรอบรู้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
5.2 ทําให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ได้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างสมบูรณ์
6.2 ผลลัพธ์ มีวสั ดุครุภัณฑ์สนับสนุนทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

20,000

-

20,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน
8.2 ผู้เรียนได้ประโยชน์จากสื่อเต็มเพื่อเสริมความรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 13

ปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลาดังนั้ นทางห้องสมุดจํา เป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานที่ภายในห้องสมุดยังไม่มีประสิทธิภาพในการ- ให้บ ริการแก่ผู้ใช้บริการเท่าที่ควร
เนื่องจากบรรยากาศภ ายในห้องสมุดยังขาดเอกภาพ เพราะห้องสมุด มีปริมาณพื้ นที่ใช้สอยน้อยการจัดมุมต่างๆ ภายใน
ห้องสมุดไม่สามารถดําเนิน การได้ตาม ต้องการ ดังนั้นทางงานวิทยบริการและห้องสมุดจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในงานวิทย-บริการและห้องสมุด เพื่อให้มีบรรยากาศเหมาะสมและเป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไปดังนั้นทางห้องสมุดจําเป็นต้องมีงบ- ประมาณในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการให้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิทยบริการและห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ
5.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาได้ใช้บริการ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต งานวิทยาบริการและห้องสมุดมีสถานที่และบรรยากาศเหมาะสมในการให้บริการแก่ ครู นักเรียน
นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป
6.2 ผลลัพธ์ งานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นสถานที่ส่งเสริมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

500,000

-

500,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องสมุดได้รับการพัฒนาและการปรับปรุงให้มีบรรยากาศทีด่ ีในการใช้บริการ
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 14

การจัดซื้อวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลาดังนั้นทางห้องสมุด
จําเป็นต้อง
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการจัดการวัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุห้องสมุดอื่น ๆ รวมทั้งการ -พัฒนาในด้านการค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้น-จากฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแ ก่
ครูอาจารย์นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นทางห้อง - สมุดจึงจําเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อตําราเรียน นิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ์และครุภัณฑ์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าวิทยาการใหม่ให้ทันต่อข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการเรียนการสอน
6.2 ผลลัพธ์ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ทางห้องสมุด
จัดหามาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จํานวนเงิน
80,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
8.2 ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ค่าครุภัณฑ์
3,000

รวมงบประมาณ
83,000
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 15

เช่าสัญญาณเคเบิล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยการเรียนการสอนปัจจุบันจําเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาช่วยเสริมเพื่อ ให้ได้ทราบถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างเป็นปัจจุบันโดยมีภาษาเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ภาษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้เข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถฝึกภาษาได้จากการชม-รายการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถฝึกภาษาได้จาการชม
รายการต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากทั่วโลก
ซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟังและพูดจากสื่อที่เป็นจริง
5.2 เพื่อเป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาเข้ากับสังคมโลก
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ได้เช่าสัญญาณเคเบิลตามระยะเวลาที่ได้ขออนุมัติ
6.2 ผลลัพธ์ ได้ผู้เรียนที่มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และสามารถบูรณาการเข้ากับ
องค์ความรู้อื่นได้ด้วย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
19,200

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาเพิ่มพูนจากเดิมจนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง
8.2 ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นสามารถนําไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้

รวมงบประมาณ
19,200
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 16

จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู - อาจารย์ ผู้เรียนสถานประกอบการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและจัดทําเอกสารข้อมูลเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
ให้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไปจึงจําเป็น
ต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จอคอมพิวเตอร์ 1 จอ
6.2 ผลลัพธ์ มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
5,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้รับจอคอมพิวเตอร์ 1 จอ
8.2 สามารถใช้งานจากเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 17

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสื่อการเรียนการสอน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 42 จัดหาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ตามโครงการบริหารงานของ สอศ. ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2552 ได้กําหนดให้มีงาน สื่อการเรียนการสอน
ขึ้นมาใหม่ ซึ่ง ทําให้งานสื่อการเรียนการสอน จะต้องพัฒนางานอยู่สม่ําเสมอเพื่อให้คุณภาพของงานอยู่สม่ําเสมอเพื่อให้
คุณภาพของงานเป็นที่ประจักษ์แก่ ผู้ที่ได้มาใช้บริการด้านสื่อการ- เรียนการสอนวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้ งานเกิน
กําหนดมาหลายปีแล้ว (เกินกว่า 5 ปีแล้ว ) ซึ่งอาจจะทําให้การใช้งานในขณะใช้สอนต้องหยุดหรือเลิกใช้เพราะอาจเกิด การ
เสียขึ้นทันทีทันใดหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมในจํานวนเงินค่อนข้างสูง ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอนจําเป็นต้องใช้วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ขอจัดซื้อ และเพื่อตอบสนองกับการใช้บริการของงานด้านต่างๆ ตลอดจนบุคลากร
ในสถานศึกษาไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ด้านการ
เรียนการสอน
5.2 ทําให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่มีคุณภาพ
5.3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ได้วัสดุและครุภัณฑ์อย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์
6.2 ผลลัพธ์ มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วงไปอย่างมีคุณภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
10,000
25,000
35,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนละกิจกรรมต่างๆ
8.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
8.3 ได้ปริมาณงานทีมีคุณภาพ
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 18

จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ

3. สอดคล้องกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัสดุ เป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบั ติหน้าที่ใน
การติดต่อประสานงาน และจัดทําเอกสารข้อมูลต่างๆ เป็นจํานวนมากจึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งของเดิมที่มีอยู่-เก่าและช้ามาก จึงทําให้การทํางานมีความล่ าช้าตามไป
ด้วยส่วนจอคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมก็เสื่อม- สภาพตามอายุการใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในงานพัสดุ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
- จอคอมพิวเตอร์ LCD
1 จอ
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง
6.2 ผลลัพธ์ มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้รับจอคอมพิวเตอร์ LCD 1 จอ
8.2 ได้รับเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
14,000

รวมงบประมาณ
14,000
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 19

ปรับปรุงห้องทะเบียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคล้องกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียน สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญคือสภาพความพร้อมของครุภัณฑ์สํานักงานที่ต้
อง
เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องปรับอากาศ
งานทะเบียนจึงเห็นควรปรับปรุงสภาพ
ของห้องทะเบียนให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้บริการเนื่องจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สะดวกต่อการพกพาเพื่อการอบรม
หรือนําข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องตรวจสอบร่วมกันส่วนเครื่
องปริ้นท์เตอร์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมาล่าช้าและ
เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมการใช้การไม่ได้เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานและซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้มาโดยตลอดแต่ขณะนี้
ใช้งานไม่ได้โดยถาวร
จึงเห็นสมควรจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในงานทะเบียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องทะเบียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการทํางานและการให้บริการ
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานทะเบียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ห้องทะเบียนได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นระเบียบและจัดระบบการทํางาน
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรของงานทะเบียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีครุภัณฑ์เพียงพอและอํานวยประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการที่ดีต่อไป
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
6,000
6,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องทะเบียนได้รับการปรับปรุงมีบรรยากาศและความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
8.2 มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการทํางานที่เป็นระเบียบพร้อมให้บริการต่อครูและนักเรียน นักศึกษา
8.3 ผู้มาขอใช้บริการพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

79

แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 20

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 27
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งและปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : บูรณาการศักยภาพของชุมชนในการสร้างกระบวนการ
4. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาต่อจํานวนหนึ่ งดังนั้นงานแนะ
แนวอาชีพและจัดหางานจึงได้เรียนเชิญประชาชนทั่วไปสถานประกอบการ
และคณะครูร่วมบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาที่ มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี เพื่อเป็น-การบรรเทาความเดือดร้อนข องนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับหนึ่ง และเป็นขวัญกําลังใจ ให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ประจํา
การศึกษา 2555
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 100 ทุน
5.2 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 100 ทุน
6.2 ผลลัพธ์ จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาจํานวน 100 คน ได้รับทุน

ค่าวัสดุ
30,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 21

ปรับปรุงพื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานทีม่ ีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงานและทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ พื้นหน้าห้องศูนย์
ข้อมูลและการปฏิบัติอินเตอร์เน็ตซึ่งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 บางส่วนมีการชํารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
แล้ว เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงพื้นหน้าห้องดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงพื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน
5.2 พื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตได้รับการปรับปรุง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ปรับปรุงพื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตมีความสวยงาม
6.2 ผลลัพธ์ พื้นหน้าห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตได้รับการปรับปรุง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
20,000

ค่าวัสดุ
28,550

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาและคุณครูในวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
8.2 สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและคุณครูต่อไป

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
48,550

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 22

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานทีม่ ีหน้าทีด่ ูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้สวยงามสดชืน่ พร้อม-ต้อนรับผู้มาติดต่อ
ราชการตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
เกิดความพึงพอใจโดยเน้นพัฒนาให้มีความทันสมัยเรียบง่ายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึด
หลักบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ สามารถดูแลเองได้เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย- งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาต
เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สามารถดูแลวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม
5.2 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เกิดความสวยงาม
6.2 ผลลัพธ์ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร
ความพึงพอใจในภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
18,000

ค่าวัสดุ
15,000

ค่าครุภัณฑ์
5,000

ของวิทยาลัยฯ เกิด

รวมงบประมาณ
38,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เกิดความสวยงาม
8.2 ผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจในภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 23

ส้วม AHA

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย(Safety) เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถพัฒนาส้วมให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานส้วม HAS ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
5.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
6.2 ผลลัพธ์ ผูใ้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
50,000

ค่าวัสดุ
100,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
8.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
150,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 24

ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัยฯ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรมี ีเครื่องทําน้ําเย็นไว้คอยให้บริการกับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยเพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยเกิดสุขลักษณะที่ดีงานอาคารสถานที่จึง-เห็นควรให้มีการตรวจสอบล้างทําความ
สะอาด และเปลี่ยนสารกรองน้ําจากทางบริษัทผู้ให้บริการที่ม-ี ความชํานาญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
5.2 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ น้ําดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ดูแลเครื่องทําน้ําเย็นของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 ผลลัพธ์ เครือ่ งทําน้ําเย็นของวิทยาลัยฯ จํานวน 4 เครื่องพร้อมใช้งาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
8.2 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ําดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร

รวมงบประมาณ
-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 25

เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี
จึงมีความเสียงสูงที่
จะมีอุบั ติเหตุที่อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ และจากการเรียนการสอนได้ของนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้ทั นทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่าง
สูงสุดต่อบุคลลากรของสถานศึกษาและนักศึกษางานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบและเปลี่ ยนผงเคมีดับเพลิง
โดยจ้างช่างผู้ชํานาญงานจากตัวแทนจําหน่ายต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้งานถังดับเพลิงได้อย่างมั่นใจ
5.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เปลี่ยนถ่ายผงเคมีดับเพลิงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 ผลลัพธ์ ถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
30,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน
8.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิงที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 26

ซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยอาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุ รีซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น มีลิฟ ต์ประจําตึก ในการใช้งาน
ให้บริการคุณครูและ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่าง -ต่อเนื่องสม่ําเสมอ และเกิด
ความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้ใช้บริการงานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้ม-ี
การตรวจสอบและซ่อมบํารุงโดยจ้างช่างผู้ชํานาญงานจากบริษัทเจ้าของลิฟต์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถให้งานได้อย่างสม่ําเสมอ
5.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ดูแลลิฟท์ของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 ผลลัพธ์ ลิฟท์ของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
20,000

ค่าวัสดุ
30,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์พร้อมใช้งาน
8.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
50,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 27

ปรับปรุงงานอาคารสถานที่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ให้
เกิดความสวยงาม แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนดทําให้ทุกงานและทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการจนสําเร็จ เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่
เดิมมีอายุการใช้งานยาวนานมากแล้วบางส่วน มีการชํารุดเสียหายเพื่อให้การดําเนินการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยงาน
อาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมให้กับงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุใช้งานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
5.2 เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต วัสดุใช้ในงานทดแทนของเดิม
6.2 ผลลัพธ์ ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการได้สําเร็จ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
20,000

ค่าวัสดุ
60,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาและคุณครูที่ร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
8.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ค่าครุภัณฑ์
97,500

รวมงบประมาณ
177,500

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 28

ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุ กงานและทุก แผนกวิชาของ- วิทยาลัยฯ ห้องเรียน
แผนกวิชาคหกรรมซึ่งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 2 บางส่วนมีการชํารุดเนื่องจาก- มีอายุการใช้งานยาวนานมากแล้ วเพื่อให้ การ
ดําเนินการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องเรียนดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรมให้พร้อมใช้งาน
5.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคหกรรม จํานวน 2 ห้องเรียน
6.2 ผลลัพธ์ ห้องเรียนแผนกคหกรรม จํานวน 2 ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
81,200

ค่าวัสดุ
100,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาและคุณครูในแผนกวิชาคหกรรมได้ใช้ประโยชน์เต็มที่
8.2 นักศึกษาและคุณครูแผนกอื่นๆ สามารถใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนต่อไป

รวมงบประมาณ
181,200

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 29

จัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคาร 1

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ให้กับงานทุกงาน และทุก แผนกวิชาของ- วิทยาลัยฯ อาคาร 1
บางส่วนมี การชํารุดเนื่องจากมี อายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้ว ในฤดูฝนโดยเฉพาะบริเวณชั้นดาดฟ้าทําให้มีน้ํารั่วซึมมา
บริเวณห้องเรียนชั้น 4 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ํารั่วซึมดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างโครงหลังคาคลุม
บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร 1
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุใช้งานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
5.2 เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร 1
6.2 ผลลัพธ์ แก้ปัญหาห้องเรียนชั้น 4 อาคาร 1 มีน้ํารั่วซึมในฤดูฝน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
250,000

ค่าวัสดุ
754,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาและคุณครูที่ร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
8.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โ

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,004,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
2 การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ชัน้ ปวช. 2,3 และ ปวส.2
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้คาปรึกษาสาหรับครูที่ปรึกษา
ยุคโลกาภิวัฒน์”
4 ผู้ประสานสิบทิศ
5 นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
6 สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
7 ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
8 พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555
9 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
10 จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2555
11 จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
12 แผนกวิชาพบผู้ปกครอง
13 พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษา
14 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานปกครอง
15 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษานอกสถานศึกษา
16 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
17 จัดซื้อเวชภัณฑ์
18 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 1

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2555 นักเรียน นักศึกษาที่ได้มีโอกาสมีฐานะเป็นสมาชิกให ม่ย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการ
คําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายการให้การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมีการรับรู้ศึกษาปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผู้ปกครองมีบทบาทอย่างสําคัญยิ่งในการที่ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น
งานครูที่ปรึกษาในฐานะที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองจึงได้กําหนดการ- ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ขึ้นเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไ ด้มีโอกาสในการเสนอแนะวิธีการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายทางการศึกษาที่วิทยาลัยจะดําเนินงาตลอดปีการศึกษา
5.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองวิทยาลัยและครูที่ปรึกษา
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าประชุมที่วิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพียงกันมากกว่าร้อยละ
90
6.2 ผลลัพธ์ ผู้ปกครองเข้าใจในนโยบายของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในการติดต่อกับ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
6,000
3,000
9,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมมีความร่วมมือในการเข้าประชุมมากว่าร้อยละ 90
8.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 2

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ปวช. 2, ปวช. 3 และ ปวส.2

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มี นโยบายในการให้การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพและมีการ
รับรู้ศึกษาปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองในปีการศึกษา ที่ผ่านมาผู้ปกครองมีบทบาทอย่างสําคัญยิ่งในการที่ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้เป็น-อย่างดีและมีความต่อเนื่อง
ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาในฐานะที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง- วิทยาลัยกับผู้ปกครองจึงได้กําหนดการประชุม
ผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสในการ-เสนอแนะวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายทางการศึกษาที่วิทยาลัยจะดําเนินงานตลอดปีการศึกษา
5.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง วิทยาลัยและครูที่ปรึกษา
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าประชุมที่วิทยาลัยฯ
อย่างพร้อมเพียงกันมากกว่าร้อยละ 90
6.2 ผลลัพธ์ ผู้ปกครองเข้าใจในนโยบายของวิทยาลัยอย่างมีคณ
ุ ภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในการติดต่อกับ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
6,000

ค่าวัสดุ
6,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมมีความร่วมมือในการเข้าประชุมมากว่าร้อยละ 90
8.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

รวมงบประมาณ
12,000
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้คําปรึกษาสําหรัครูที่ปรึกษายุคโลกาภิวัฒน์”

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ยุคโลกาภิวัฒน์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วการสื่อสารได้พรมแดนทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคลน้อยลง บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวเข้ามาสู่สถานศึกษาจนทําให้หลายคนคิดว่าบทบาทของ
ครูผู้สอนจะลดลงด้วย ช่องว่างครูกับลูกศิษย์เพิ่มขึ้นจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ครูจึงจําเป็นต้องปรับบทบาทให้
ทันสมัย รู้ทันเหตุการณ์และ
มีกลวิธีในการที่จะเป็นที่พึ่งทางใจในยามที่นักเรียน นักศึกษาประสบปัญหา
ความสามารถที่ให้คําปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็วจะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และ
เพื่อสอดคล้องกับข้อกําหนดของวิทยาลัยในการส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในทุกด้าน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาให้เพิ่มพูนความรู้ในการให้คําปรึกษาได้ทันสมัยยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
5.3 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาให้เพิ่มพูนความรู้ในการให้คําปรึกษาได้ทันสมัยยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมีทักษะในการให้คําปรึกษาเพิ่มขึ้นทุกชั้นเรียน
6.2 ผลลัพธ์ ครูที่ปรึกษาทราบนโยบายของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในงานครูที่ปรึกษาได้
อย่างถูกต้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
15,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูที่ปรึกษาเข้าประชุมมากว่าร้อยละ 90
8.2 ครูที่ปรึกษามีเทคนิคและวิธีการในการให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาตลอดเวลาจนเข้าใจ
นโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขัน้ ตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 4

ผู้ประสานสิบทิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาจะต้องดูแล ติดตาม ให้คําแนะนําตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น ต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการผู้
ประสานสิบทิศในการที่จะมีผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องโดย ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านต่างๆ
ทั้งทางด้านเอกสารข้อมูลและอื่น ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการดูแลเพื่อนร่วมห้องในทุกด้าน
5.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา ห้องละ 3 คน จํานวน 65 ชั้นเรียน รวม 195 คน
เข้ารวมโครงการ
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา สามารถช่วยงานครูที่ปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดส่งเอกสารการพบนักเรียน นักศึกษาประจําสัปดาห์ (Home Room)
2. การจัดส่งสมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษาและระเบียนความดี
3. การจัดทําแฟ้มสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน 1 แฟ้มต่อปี
การศึกษา
4. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประสานสิบทิศ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 5

นักเรียนพบครูที่ปรึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึก ษาที่ต้องดูแล ติดตามให้คําแนะนํา ตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น ต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์
งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการครู
ที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาอยู่ในความดูแลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้งานครูที่ปรึกษามีช่วงในการเก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาได้รวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น
5.2 เพื่อให้คําแนะนําในปัญหาของนักเรียน นักศึกษาอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
6.2 ผลลัพธ์ งานครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
1. เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางได้ภาคเรียนละ 18 ครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารการเข้าพบได้
ครบถ้วน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
8.2 ครูที่ปรึกษามีความสะดวกในการดําเนินการด้านข้อมูลมากขึ้น
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 6

สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแล ติดตามให้คําแนะนําตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น ต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์
งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงกา รสมุด
ประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลของตนเองได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง อันจะนําไปสู่
การพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมบูรณ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ จํานวน 900 คน มีสมุดประจําตัวคนละ 1 เล่ม
ตลอดหลักสูตร
5.2 เพื่อการบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน - นักศึกษาใหม่ จํานวน 900 คน มีสมุดประจําตัวคนละ 1 เล่ม
ตลอดหลักสูตร
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน - นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้
1. การพบนักเรียน นักศึกษา ประจําสัปดาห์ (Home Room)
2. ข้อมูลทางการเรียนตลอดหลักสูตร
3. ข้อมูลสุขภาพคุณลักษณะของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ จิตพิสัย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จํานวนเงิน
31,500
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูที่ปรึกษามีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษามากขึ้น
8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
31,500
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 7

ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกวิตกกังวลว่า
เมื่อเรียนจบใน
ระดับหนึ่งแล้วควรจะเลือกดําเนินชีวิตของตนเองไปในทางใดจึงจะดีที่สุดงานแนะแนวฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงเห็นควรจัดให้มีการแนะแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และกลวิธีต่างๆ ในการประกอบอาชีพเพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกตัดสินใจอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาได้แนวทางการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนที่จะจบการศึกษากับวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าปัจฉิมนิเทศ
จํานวน 700 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการ-ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
- นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จบการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
5,000
5,000
5,000
15,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกดีต่อวิทยาลัยฯ
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 8

พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 รัฐบาลมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้
นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวที่ผู้ปกครอง
มีรายได้น้อยจึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินและ
ประสงค์จะเข้าเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนเท่าเทียมกับ
ผู้อื่น
5.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ํากว่า 200,000 บาทต่อปี
เข้าร่วมโครงการ 25% ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
- นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืม ร้อยละ 90
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืม ร้อยละ 90
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีเข้าร่วมโครงการ 40% ของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด
8.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืม ร้อยละ 90
8.3 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 9

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหม่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่างดีและ
มีความสุขนั้น
จําเป็นที่นักเรียน นักศึกษา ควรที่จะใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่ได้เสียก่อน ดังนั้นจึงควรให้มีการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ก่อนเรียนประมาณ 1 สัปดาห์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ปรับตัวในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถเรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศ จํานวน 700 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ เกิดทัศนคติที่ดสี ามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
ของวิทยาลัย และปรับตัวเข้ากับครู - อาจารย์และเพื่อนใหม่ได้ดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
6,000

ค่าวัสดุ
14,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
8.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
8.3 นักเรียน นักศึกษาใหม่ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
8.4 นักเรียน นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้

รวมงบประมาณ
20,000
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 10

จัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ - ข้อกําหนดที่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษา ใหม่ จะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้
อย่างถูกต้องวิทยาลัยฯ ควรจัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้ รับรวมถึงการจัดการเรียนการสอนระบบงานท ะเบียนวัดผล งานปกครอง ดังนั้นจึงควรจัดทํา
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2554 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติตาม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปฏิบัตติ ามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 800 เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัตขิ องวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
40,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 11

จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ - ข้อกําหนดที่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจะต้องออกบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษา จนจบหลักสูตรและ บัตร
ประจําตัวยังใช้ ร่วมกับงานอื่นๆ
ภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อํานวยความสะดวกงานทะเบียน จึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษา ควรจะมีความคงทนถาวร
แบบพลาสติก โดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทําบัตรโดยขอจัดสรรจากเงิน
ระดมทรัพยากรที่เก็บ จากนักเรียน นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
คนละ 100 บาท (ประมาณ 800 คน)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีบัตรประจําตัวที่ทันสมัยมีความคงทนต่อการใช้งานตลอดการเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจําตัวใช้ตลอดหลักสูตร
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาได้รับบัตรประจําตัวไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อกับหน่วยงาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
80,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน
ในปีการศึกษา 2554 ได้อย่างเป็นระบบ
8.2 งานทะเบียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาทํางาน

รวมงบประมาณ
80,000
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 12

แผนกวิชาพบผู้ปกครอง

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เป็นบุคลากรสําคัญ
ที่แผนกวิชาต้องมี
การติดต่อประสานงานกันเพื่อรายงานพฤติกรรมด้านการเรียนการทํากิจกรรมเพื่อป้องกันการเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างครูแผนกวิชากับผู้ปกครอง จึงเป็นกระบวนการที่สําคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ลดปัญหาการเสี่ยงออกกลางคัน
5.2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จํานวนครั้งในการพบผู้ปกครอง
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ มีการออกกลางคันน้อยลงผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกวิชามีมาตรฐานการลดความเสีย่ งด้านการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
8.2 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อแผนกวิชา
8.3 นักเรียนเห็นความสําคัญของโครงการ
8.4 เป็นการสร้างผู้ปกครองเครือข่ายของแผนกวิชา

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 13

พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาประการหนึ่งคือการติดตามมาดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง เช่น การ
เข้าปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การขาดเรียน การกระทําผิดระเบียบการปกครองการติดตามผลการเรียน การติดตา
ม
ภาวการณ์มีงานทําหรือการศึกษาต่อเมื่อนักเรียนของตนเอง
จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปแล้ว
การติดตามดังกล่าวในบางกิจกรรมจําเป็นต้องมีการติดตามและจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง –รวมทั้งต้องนําเสนอในรูป
ของรายงานหรือส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบซึ่งการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาระกับครูที่ปรึกษามากพอสมควร
จากสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาขึ้น และทดลองใช้มาเป็น
เวลานาน 1 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปี 2554) ผลปรากฏว่าสามารถใช้ในการ-เก็บข้อมูลได้อย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาให้กับครูที่ปรึกษา
5.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถบริหารจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ระบบการจัดเก็บข้อมูลในที่ปรึกษาสําหรับครูที่ปรึกษา
6.2 ผลลัพธ์ ครูที่ปรึกษามีระบบที่สามารถจัดเก็บการบริหารข้อมูลนักเรียนในที่ของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
3,000

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูที่ปรึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลในที่ปรึกษา
8.2 ครูที่ปรึกษานําข้อมูลมาใช้ในเชิงบริหารจัดการนักเรียนที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ
3,000
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 14

พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานปกครอง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระความรับผิดชอบของงานปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียน นักศึกษาในด้านความเรียบร้อยทั่วไปในขอบเขตของ
ประกาศกระทรวงและระเบียบของสถานศึกษาในส่วนของบทลวงโทษซึ่งคณะครูงานปกครองจะต้องเข้าใจร่วมกันในภารกิจ
ดังกล่าว เพื่อให้การทํางานที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน ในกรอบการปฏิบัติร่วมกัน
คณะครูในงานปกครองจึงต้องประชุมหาหรือวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานรวมทั้งสรุปผลการดําเนินงาน
ข้อผิดพลาดแก้ไขปรับปรุง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวางแผนงาน และให้การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองมีแนวทางและเป้าหมายชัดเจน
5.2 เพือ่ สรุปการปฏิบัติงานหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปรับปรุง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากรในงานปกครอง
6.2 ผลลัพธ์ ลดปัญหาอันติดตามมาซึ่งจะเป็นภาระของงานปกครอง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูงานปกครองปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8.2 ลดปัญหาอันติดตามมาซึ่งจะเป็นภาระของงานปกครอง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 15

ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ภาระความรับผิดชอบของงานปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษาในเวลาเช้าก่อนที่นักเรียน - นักศึกษา
จะเข้าสถานศึกษา และในเวลาหลังเลิกเรียนเพราะในช่วงเวลาดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาจะอยู่ในที่ต่างๆ รอบอาณาบริเวณ
วิทยาลัยฯ ในสถานที่บางแห่งอาจจะไม่- เหมาะสม หรือสุ่มเสียงในการประพฤติไม่เหม าะสมต่อสภาพนักเรียน นักศึกษา
ก่อให้เกิดความประพฤติเสื่อมเสียในเชิงชู้สาวปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหายาเสพติดเป็นต้น
ดังนั้นคณะครูในงานปกครองจึงจําเป็นต้องตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามรวมไปถึงเมื่อมี-เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น อาจเข้าระงับเหตุได้ทันทีซึ่งจําเป็นจะต้องมีวิทยุสื่อสารตามตัวใช้ใน-การประสานงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องปรามปัญหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกับสถานภาพนักเรียนนักศึกษา
ที่เกิดภายนอกสถานศึกษา
5.2 เพือ่ ลดปัญหาดังกล่าวซึ่งมีผลต่อชื่อเสียงสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อให้ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาภายนอกวิทยาลัยฯ ดีขึ้น
6.2 ผลลัพธ์ ลดปัญหาอันติดตามมาซึ่งจะเป็นภาระของงานปกครอง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

10,000

-

10,0000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลดความประพฤติอันไม่สมควรของนักเรียน – นักศึกษานอกสถานศึกษา
8.2 ลดปัญหาอันติดตามมาซึ่งจะเป็นภาระของงานปกครอง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 16

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่นักเรียน นักศึ กษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษานั้นอาจมีสภาพร่างกายและภาวการณ์ เป็นโรค
แตกต่างกันและอาจมีโรคที่ตั้งใจทําให้เกิด เช่น การติดสารเสพติดหรืออาจมีโรคติดต่อ ดังนั้นจึงควรจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้เรียนโดยตรวจสุขภาพประจําปี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบังคับตรวจเ ลือดจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาตาม
หนังสือที่ ศธ 0611/5180 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อตรวจเลือดและหาสารเสพติด
5.2 เพือ่ ตรวจร่างกายและดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ตรวจร่างกายนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,500 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาทราบผลของการตรวจถูกต้องทุกคน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

285,000

-

-

285,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,500 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ
8.2 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,500 คน ได้ทราบผลการตรวจถูกต้อง
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แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 17

จัดซื้อเวชภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ห้องพยาบาล มีหน้า ที่ทําไว้เพื่อดู แลและปฐมพยาบาลเบื้ องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และ บุคลกรของ
สถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาสามัญประจําใน ห้องพยาบาลดังนั้นจึง-มีความจําเป็นที่ต้อ งใช้ยาสามัญ
ประจําในห้องพยาบาลเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการ-ดําเนินการจําเป็นต้องใช้เวชภัณฑ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนําเวชภัณฑ์ไปใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร

ของสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาจํานวน 2,000 คน ได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในขณะเกิดอาการเจ็บป่วย
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษามีอาการเจ็บป่วยลดลงหรือหายจากอาการเจ็บป่วย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

30,000

-

30,000

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

107

แผนงานที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 18

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาเป็นจํานวนมากได้ดําเนินชีวิตทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลาวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองต้องรับภาระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ จึงสมควรที่
จะประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาวะดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาประกันอุบัติเหตุ จํานวน 1,900 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน ได้รับค่าทดแทนจากประกันอุบติเหตุทุกคนตามเงื่อนไขการประกัน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

285,000

-

-

285,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทําประกันอุบัติเหตุทุกคน
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับค่าทดแทนอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1
2
3
4

เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
ครูดีเด่นประจาปี
เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
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แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 1

เชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อระบบการจัดการศึกษา เพราะ “ครู ” คือ “ผู้ให้ ” ให้สิ่งที่- จะนําพาศิษย์ไปสู่
ความสําเร็จในด้านการศึกษา กา รทํางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จากศิษย์ บทบาทหน้าที่ของครูนอกจากจะให้
ความรู้ด้านวิชาการแล้วการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน โดยในอดีตและปัจจุบันมี
ลูกศิษย์ของครูจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จทํางานในตําแหน่งหน้าที่ระดับผู้บิ หารขององค์กรต่างๆ สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงมากมาย ซึ่งครูทุกคนถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศชาติ
ดังนั้น การจัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้าง- ขวัญกําลัง ใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตั้งใจปฏิบัติการงานอย่างเต็ม-ความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
5.2 เพือ่ เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรครูผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
6.2 ผลลัพธ์ บุคลการในสถานศึกษา 90 % ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นแบบอย่าง
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเอง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
2,000
2,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรครูได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
8.2 บุคลากรครูผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีได้รับการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
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แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 2

ครูดีเด่นประจําปี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นบุคลากรที่สําคัญยิ่งของกระบวนการเรียนการสอนครูที่ดีจะต้องปฏิบัติตนอยู่ใน -จรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้อง
มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูง ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน เช่น ความประพฤติการดําเนินชีวิต เป็นครูผู้ถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกําลังความสามารถ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปด้วย
ดังนัน้ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับครูผู้ประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงควรส่งเสริมให้ครูที่ปฏิบัติตนอยู่
ในจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
5.2 เพือ่ เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรครูผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อเชิดชูครูดีเด่นประจําปี
6.2 ผลลัพธ์ เพือ่ สร้างขวัญกําลังใจให้ครูดีเด่น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยมีครูดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทุกแผนกวิชา
8.2 ครูผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีขวัญกําลังใจในการรักษาความดีต่อไป

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000
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แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 3

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ ย่อมมีหลักการ แนวทาง บรรทัดฐาน ในการวางตนที่ถูกต้องเหมาะสมครูเป็นอาชีพ
หนึ่งที่ต้องเน้นความเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผู้ที่ได้ชื่อ ว่าเป็น “ครู”
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่มี
คุณธรรมได้ชื่อว่าเป็นครูมีความดีสูงสุดโดยครูต้องมีการเตรียม-ความพร้อมอยู่เสมอในกา รอบรมบ่มนิสัยสอนนักเรียนให้ เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ครูเป็นผู้มี- ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เอาใจใส่ รักแล ะเอ็นดูศิษย์เสมือนเป็นลูกคนหนึ่ง
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์อย่างสม่ําเสมอ
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและเสริมสร้างให้ครูได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อให้
เหมาะสมกับวิชาชีพครูที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด
5.2 เพือ่ ส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมตลอดไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ข้าราชการครูและบุคลการในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป็นอย่างดี
6.2 ผลลัพธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนที่ดีให้แก่ศิษย์
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด
8.2 วิชาชีพครูได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมตลอดไป

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แผนงานที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 4

จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สําคั ญยิ่งของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และเพื่อให้กระบวนการ- จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดอัตราส่วนครูต่อจํานวนนักเรี ยน
1 ห้องเรียนไว้คื อ ครู 1 คน ต่อ
จํานวนนักเรียน 25 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อส่งเสริมให้การจัดการ- มีประสิทธิภาพ จึง
ควรมีการจัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจํานวนมาก เพื่อแบ่งเบาภาระ-ครูประจําที่ต้องรับหน้าที่ทั้งงานสอนงาน
พิเศษและงานมอบหมายด้านอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสรรหาครูพิเศษมาสอนเสริมการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรครู
5.2 เพือ่ เสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จ้างครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบทุกสาขาวิชาที่ต้องการ
6.2 ผลลัพธ์ จ้างครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบทุกสาขาวิชาที่ต้องการ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลนสามารถจ้างครูพิเศษในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบถ้วน

รวมงบประมาณ
-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1
2
3
4
5

ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6 อมรมครูผู้สอน “การสร้างสื่อการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์”
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แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 1

ส่งเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพย ากรที่มีความสําคัญยิ่งขององค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จระดับใดขึ้นอยู่กับ ความรู้ความ
สามรถการทํางานเป็นที มและขวัญกําลังใจของบุคลากรการพัฒนาบุคลากรของ -องค์กรเป็นกระบวนการที่จะต้องทําอย่าง
ต่อเนื่องและมีหลายแนวทา งด้วยกัน เช่น การฝึกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาการศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาต่อ และการจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง และบางวิทยฐานะเป็นต้น
ดังนั้น จึงควรส่ งเสริมบุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง และบางวิทยาฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําให้
-การปฏิบัติหน้าที่ ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมบุคลการทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
5.2 เพื่อให้บุคลากรนําประสบการณ์ได้รับจากการทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและ
บางวิทยฐานะเพื่อนําความรู้ที่ได้มาทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง และบางวิทยฐานะอย่างน้อย
85 % นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-
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รวมงบประมาณ
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและ
บางวิทยฐานะเพื่อนําความรู้ที่ได้มาทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก-การเข้ารับการพัฒนาใน
โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มาทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพเพิ่ม
สูงขึ้น
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แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 2

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งขององค์กร องค์กรจะป ระสบความสําเร็จ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถ และการทํางานเป็นทีมของบุคล ากรในองค์กรนั้นๆ ตลอดจนขวัญแ ละกําลังใจของบุคล ากรในองค์กร
ด้วยการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและมีหลายแนวทาง ในการดําเนินการหลาย
แนวทางด้วยกัน เช่น การฝึกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดู
งาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา
และทุนในการทําวิจัย
เพื่อเป็นการเสริมให้ข้าราชครูและบุคลการทางการศึกษาได้นําความรู้ความสามารถที่ได้รับจา กการศึกษาและการทําวิจัยมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทรงการศึกษาต่อและทําวิจัย
5.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรู้และความสามารถทีไ่ ด้รับ
จากการศึกษาต่อและการทําวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี-ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและทําการวิจัย
6.2 ผลลัพธ์ บุคลการในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขางานที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ และได้มีโอกาสทําการวิจัยในเรือ่ งที่เป็นประโยชน์กับวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ทําการวิจัย
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แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 3

การฝึกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งขององค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จ มากน้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและการทํางานเป็นทีมของบุคล ากรในองค์กรนั้นๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคล ากรในองค์กร
ด้วย การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ ต้อง-ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีหลายแนวทาง ในการดําเนินการ
หลายแนวทาง ด้วยกัน เช่น
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ และการจัดให้ข้ารา ชการครูและบุคล ากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนสอนในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ และนํามา- พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้บุคลากรนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านวิชาชีพ
ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกีย่ วข้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรงจากสถาน-ประกอบการ
8.2 บุคลากรได้นําประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

118

แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 4

ส่งเสริมบุคลการให้ศึกษาต่อ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งของ ทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและการทํางานเป็นทีมของบุคลกรในองค์กรนั้นๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการ- ทีต่ ้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีหลายแนวทางในการดําเนินการหลาย
แนวทางด้วยกัน เช่น
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษา
ดูงาน และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาและการทํา
วิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและวิชาการของบุคลากรให้สูงขึ้น
5.2 เพื่อให้บุคลากรนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6.2 ผลลัพธ์ บุคลการในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ
นําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและวิชาการให้สูงขึ้น
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อมาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 5

พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
“ครู” เป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกสถานศึกษา ครู คือ ผู้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําความรู้ความสาม ารถของ
ตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และครูคือผู้ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่ม-ี คุณภาพออกไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ครูเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ก้าวทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่พัฒนาอย่างไ ม่หยุดนิ่ง เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ให้กับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามโอกาสและโครงการที่เหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลา
5.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการได้รับปฏิบัติหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6.2 ผลลัพธ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างและสนับสนุนด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ
8.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
8.3 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
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แผนงานที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 6

อบรมครูผู้สอน “การสร้างสื่อการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์”

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อนํามาช่วยให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มา ก
ยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อีกด้วยวิธีการสอน ที่ประยุกต์เอาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
กับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการจัดเตรียมเนื้อหาอย่างเป็นระบบการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีการเสริมแรง
การโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิธีการทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
การสร้างสื่อการสอนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเอาชนะข้อ จํากัดเรื่องความแตกต่างกัน
ของประสบการณ์ดั้งเดิมของผู้เรียน คือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกั นเข้าใจได้
ใกล้เคียงกันทําให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็นอย่าง-เดียวกันอีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และสร้างสื่อการสอนได้ด้วยตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําสื่อการเรียนการสอนไปพัฒนาการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - จัดหลักสูตรการอบรมสร้างสื่อการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
จํานวน 1 คอร์ด
- มีผู้เข้าอบรม จํานวน 35 คน
6.2 ผลลัพธ์ - ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง
- เทคโนโลยีด้านสื่อมัลติมีเดียช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนตอบสนอง
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
5,000
5,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับอบรมสามารถสร้างบทเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
8.2 ผู้เข้ารับอบรมสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนไปปรับใช้กับการเรียนรู้ได้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
2 พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
3 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ

121

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

122

แผนงานที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 1

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองค์กร สําหรับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือ
เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมบุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.2 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ
6.2 ผลลัพธ์ ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
8.2 ครูและบุคลการทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจยิ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 2

พัฒนาบุคลากร“ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งขององค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการ
ทํางานเป็นทีม ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ตลอดจน ขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรด้วยการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้อง ดําเนิน การอย่างต่อเนื่องและมีหลายแนวทาง ในการ
ดําเนินการหลายแนวทางด้วยกัน เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการต่างๆ การคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาและ
การศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการศึกษาเหมือนกันนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรด้าน
การคิดเปรียบเทียบการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาดูงานเพื่อนําประสบการณ์
ที่ได้พบเห็นได้รับรู้มาประยุกต์และปรับใช้ในกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริม และเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานและเป็นขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร
5.2 เพื่อให้บุคลากรนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับ
การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ได้โดยง่าย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
6.2 ผลลัพธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาดูงานอย่างน้อย 85 % นําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและใช้กับการพัฒนางานใน
หน้าที่พิเศษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
400,000
400,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ และขวัญกําลังใจ
8.2 บุคลากรสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
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แผนงานที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 3

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งขององค์กร สําหรับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ให้บุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรในทุกแผนกวิชาได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
8.2 บุคลากรในทุกแผนกวิชาได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

รวมงบประมาณ
-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1
2
3
4

อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
สร้างอาชีพเพื่อชุมชม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 1

อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 4 ข้อกําหนดที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัย ฯ
มีภารกิจการจัดการ
สอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ สําหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทั้งในและนอกระบบมีความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้แก่ ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนําการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
5.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ให้แก่

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 100 คน
6.2 ผลลัพธ์ ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
หรือนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนมีความรูใ้ นด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
8.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
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แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 2

สร้างอาชีพเพื่อชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 4 ข้อกําหนดที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาชีวศึกษา
มีภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ สําหรับนักเรียน นักศึก ษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอก ระบบมี
ความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนําการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็น
การเสริมสร้างกระบวนการสร้าง-งานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
5.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สร้างรายได้ให้แก่

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 40 คน
6.2 ผลลัพธ์ ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนําไป-ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนมีความรูใ้ นด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
8.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

128

แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 3

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 4 ข้อกําหนดที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาชีวศึกษา
มีภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชี พสาขาต่างๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาแ ละประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบ มี
ความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัด- ฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนําการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอัน
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการ-สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
5.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 40 คน
6.2 ผลลัพธ์ ประชาชนมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพมากขึ้นและสามารถนําไป-ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
หรือนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนมีความรูใ้ นด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
8.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
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แผนงานที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 4

ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 4 ข้อกําหนดที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ
ฝึกทักษะวิชาชีพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาชีวศึกษา
มีภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอก ระบบมี
ความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัด-ฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนําการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอัน
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการ-สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการและศักยภาพของตนเอง
5.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 150 คน
6.2 ผลลัพธ์ ประชาชนมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพมากขึ้นและสามารถนําไป-ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
หรือนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนมีความรูใ้ นด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
8.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ปสู่ชุมชนได้
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แผนงานที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1 จัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2 จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน
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แผนงานที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. โครงการที่ 1

จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับ การจัด การเรียนการสอน อาชีวศึกษา
ในการจั ดการเรียน
การสอนมีการเปิดสาขาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สําหรับประชาชนทั่วไป
มีความมุ่งมั่น การพัฒนาทักษะมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป้าหมายหลักคือเมื่อผู้เรียนจบแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพโดยนําทักษะด้านวิชาชีพไปปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรโดยรวม
ซึ่งปัจจุบันและอนาคตสถานประกอบการส่วนใหญ่ ต้องการรับผู้สําเร็จการศึ กษาด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ดั งนั้น
จัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขา
วิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสาขาวิชาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รียนต่อไป
8.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 13 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. โครงการที่ 2

จัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
การทีจ่ ะให้นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีได้อย่างถูกต้องนั้น วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือนักเรียน
นักศึกษาระบบเทียบโอนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาและ
ปฏิบัติตามรวมถึงการจัดการเรียนการสอน การทํางานระบบงานทะเบียน งานวัดผลเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเทียบโอนใช้เป็น
คู่มือในการเรียนและปฏิบัติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําคู่มือจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนได้ศึกษาสามารถปฏิบัตติ ากฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําคู่มือจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนสามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
8.2 นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 14 : สร้างแรงจูงในการศึกษาวิชาชีพ
1 แนะแนวการศึกษาต่อด้านการอาชีวศึกษาประจาปีการศึกษา 2555
2 เปิดสอนสาขางานออกแบบเสื้อผ้า
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แผนงานที่ 14 : สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1

แนะแนวการศึกษาต่อด้านการอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาสายอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ด้านบุคลากรและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งสู่ตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งกําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่จะเข้าเรียนในสายอาชีพและยังไม่รู้จักการศึกษาสายอาชีพดีพอ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี
การจัดคณะกรรมการออกประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด นอกจากนั้นควรให้มีการจัดทํา ซี .ดี. แนะนําวิทยาลัยฯ ส่งไปยัง
โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนไม่สามารถเข้าไปแนะแนวได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนในแต่ละคณะวิชา
5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและการเรียนการสอนสายอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและ ปวช.
ในสถานศึกษาต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
- นักเรียน ระดับ ปวช. ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 ผลลัพธ์ - นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรรี ู้จักและมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- นักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนตามสาขาวิชาที่ตนสนใจตามเป้าหมาย
ที่วิทยาลัยกําหนด
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
2,500
7,500
10,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตนต้น ตอนปลายและระดับ ปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีและ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8.2 นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ ครบเป้าหมายที่วิทยาลัยฯกําหนด
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แผนงานที่ 14 : สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ
1. โครงการที่ 2

เปิดสาขางานออกแบบเสื้อผ้า

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามสาขาอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานจึงต้องมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ-เรียนรู้เกิดประสบการณ์ และสามารถนําไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
ซึ่งปัจจุบันและอนาคตสถา นประกอบการส่วนใหญ่ ต้องการรับผู้สําเร็จการศึ กษาด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ดั งนั้น
จัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ตรงตามสาขา
วิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสาขาวิชาชีพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะ
สาขาอาชีพ
8.2 นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมีคุณภาพเหมาะสมกับสาขาอาชีพ

รวมงบประมาณ
-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
พิธีลงนามความร่วมมือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
การเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ แผนกวิชาอาหาร - โภชนาการ
ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาผู้เรียนเยี่ยมชมสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 1

ฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับต้องผ่านการฝึกงาน
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและความสามารถ
ในการทํางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานสามารถปรับตัวในด้านต่างๆ ได้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของการฝึกงาน
5.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5.4 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 จํานวน 550 คน มีโอกาส
ได้ฝึกงานในสถานประกอบการ
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาฝึกงานทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของการฝึกงานได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
8,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาฝึกงานทุกคนสามารถปรับตัวและเรียนรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานได้ดี
8.2 เกิดทัศนคติที่ดีมีความประทับใจต่อสถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

138

แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 2

ทําสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนักเรียนที่เรียนชั้นปวช . 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตาม
สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนนัก ศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ได้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ จึงต้องจัดทําสัญญาฝึกอาชีพระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และ
สถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการตกลงทําความเข้าใจในระเบียบ
ข้อปฏิบัติระหว่างที่นักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานประกอบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ได้สัญญาฝึกอาชีพระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดําเนินการ
6.2 ผลลัพธ์ สามารถนําสัญญาฝึกอาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการฝึกอาชีพของนักเรียน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน
8.2 ผู้ปกครองและสถานประกอบการได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 3

ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานแล ะประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจัดตั้งตาม พรบ . การศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดมาตรฐานเกณฑ์การ-ประเมินและเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึ กษาในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะของผู้เรียนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตาม
หลักสูตรและเพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะความสามารถในการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถปรับตัวในด้านต่างๆ ได้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของการฝึกประสบการณ์อาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี จํานวน 1,800 คน มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติ
ของสถานประกอบการได้
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
8,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนสามารถปรับตัวและเรียนรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการได้ดี
8.2 เกิดทัศนคติที่ดีมีความประทับใจต่อสถานประกอบการ
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 4

พิธีลงนามความร่วมมือ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานความร่วมมือ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุ บันโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษานั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกับสถาน- ประกอบการ
ภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อจะได้ทราบข้อมู ลความต้องการคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่
จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น
จะเป็นข้อมูลจากส ภาพการปฏิบัติงานจริงในการทํางาน
เสมือนเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมและ
มีคุณลักษณะตร งกับที่ตลาดแรงงานต้องการ การทําบั นทึกตกลงความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทั้งฝ่ายสถานศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอันจะมีผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนตามลําดับ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนในเรื่องคุณลักษณะและสมรรถนะ
อันนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ข้อมูลความต้องการคุณลักษณะและสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
6.2 ผลลัพธ์ จัดประชุมสัมมนาและทําพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน-ประกอบการ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้อมูลคุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
8.2 ผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือ
8.3 มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานความร่วมมือ
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 5
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
3. สนองกับ
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการจะต้องร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของความรู้ที่
ได้รับจากสถานศึกษา และการได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ-ต่างๆ ที่สถานประกอบการได้เตรียมไว้ให้การสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องพัฒนาไปพร้อม กันอย่างสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการและ
ชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
สถานประกอบการ
และชุมชน
5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในเรื่องการระดม
ทรัพยากรข้อมูลของสถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ในท้องถิ่น ที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากร จํานวนสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจํานวน
คน - ชั่วโมง ของผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
6.2 ผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ชุมชน แล
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

10,000

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน
8.2 มีการติดต่อและสัมพันธ์กับสถานประกอบการผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

10,000
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 6

เสริมสร้างความรูด้ ้วยภูมิปัญญาท้องถิน่

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายจะต้องมีการปรั บวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. ทีส่ ่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้ายวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถและทักษะในวิชาชีพนอกเหนือจากในตําราจึงได้จัดทํา -โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับความรู้นําไปผสมผส านกับ
วิชาทีเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้จากวิทยากร (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
5.2 เพื่อให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับมาผสมผสานกับวิชาที่เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวช.1,2,3 ได้รับความรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนนําความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับรายวิชาที่เรียนได้ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
2,400

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,600

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ได้รับจากการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
8.2 นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน

รวมงบประมาณ
7,000
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แผนงานที่ 15 : พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. โครงการที่ 7

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพแผนกวิชาอาหาร - โภชนาการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ชาวบ้านในอดีตจะได้รับการถ่ายทอดวิชาในด้านต่างๆ จากบรรพบุรุษสืบทอด ต่อกันมา เช่น การทําเกษตร
การก่อสร้าง การทําอาหาร ปัจจุบันเราเรียกบุคคลกลุ่มนัน้ ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งมีคุณค่าแก่การศึกษาของชาวไทยการ
ให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อนําไปประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริมต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้สําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนแผนกวิชาอาหาร - โภชนาการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะสามารถนําไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
2,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร - โภชนาการมีความรู้ทักษะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนํามาใช้ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 8

ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้ผู้เรีย นมีความรู้
ความสามารถและทักษะในกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็ ง ด้านการ
นําทรัพยากรภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพจึงได้จัดทําโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อ
พัฒนางานด้านคหกรรม พัฒนาบุคลากรวิชาชีพคหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย ของ สอศ.
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านคหกรรม
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครู - นักเรียน มีทักษะด้านวิชาชีพโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นพัฒนามากกว่า 70%
6.2 ผลลัพธ์ ครู - นักเรียน มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาในการเรียนการสอนและ
ได้ผลที่มีคุณภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
5,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดแี ละเกิดความภูมิใจในวิชาชีพ
8.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อไปหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 9

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทย แต่ดั้งเดิมได้ถูกถ่ายทอดเป็นความรู้และทักษะมาสู่ลูกหลานคนรุ่นหลังในปัจจุบันถือ
ได้ว่าเป็นคุณประโยชน์มีคุณค่าควรแก่การอ นุรักษ์ไว้เพื่อให้สามารถเป็น- แนวทางในการประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักหรือ
อาชีพเสริมต่อไปในอนาคตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าไว้สําหรับคนรุ่นหลังต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ-อาชีพในอนาคต
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

2,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

3,000

2,000

-

7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีมีความรู้และทักษะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ-นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 10

พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนในแผนกวิชาการขายและการตลาด จะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูปการสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ . และทันกับการตลาดสมัยให ม่จึงได้จัด -โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นึกศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักเรียน - นักศึกษา แผนกวิชาการขายและการตลาด จํานวน 200 คน ได้รับความรู้ จากวิทยากรซึ่งมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จํานวน 200 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งมา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาในโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักการทางด้านการตลาด การประกันภัย
การโฆษณาได้มากขึ้นและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

7,000

-

7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษานําความรู้ที่ได้รับจากโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจําวันและนําไปช่วยพัฒนา
ชุมชนได้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 11

เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนของแผนกวิชาการขายและ
การตลาด

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษ
4. หลักการและเหตุผล
ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีปัจจุบันมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผล-ต่อการดํารงชีวิต ของ
กลุ่มคนในสังคมทั้งด้านทางบวก และทางลบซึ่งความเจริญเติบโตดังกล่าวทําให้วิถีความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม
ทุกสังคมต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่มีชุมชน
บางแห่งด้อยโอกาส เช่น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา นุกูล นักเรียนจะเป็นเด็กพิการแผนกวิชาการขายและการตลาดได้เล็งเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน
ด้อยโอกาสจึงจัดการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนโดยจัดเลี้ยงนักเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลและเด็กที่มาร่วมงานในวันเด็กปี พ .ศ.
2555
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
5.3 เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และเด็กที่มาร่วมวันเด็กแห่งชาติ
ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จํานวน 500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และเด็กที่มาร่วมวันเด็กแห่งชาติ
ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จํานวน 500 คน ได้รับความพึงพอใจและประทับใจ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา นําความรู้ที่ได้รับจากโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และนําไปช่วยพัฒนาชุมชน
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 12

เสริมสร้างความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2,3 ข้อกําหนดที่ 2.7,3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้ นสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร้ างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จะช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวางจากผู้รู้โดย ตรงการ
เรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจะทําให้ผู้เรียนไม่มีการเปรียบเทียบที่ชัดเจน หากมีการดําเนินงานให้บุคคลที่มีความรู้ใน
สาขาอาชีพหรือบุคคลทีไ่ ด้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมาเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีการทํางานแล้วเชื่อว่านักเรียนนักศึกษา
จะมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน
5.2 เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต แผนกวิชามีจํานวนวิทยากรภายนอกมาให้ความรูอ้ ย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาได้รับทักษะประสบการณ์การประกอบอาชีพ
ด้านสํานักงาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8.2 นักเรียนได้รับทักษะการปฏิบัติงาน
8.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 13

พัฒนาผู้เรียนเยี่ยมชมสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสาขางานการจัดการทั่วไปมีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิบัติการสอบเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ สอศ. จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต กา รควบคุม การบริหารงานด้านเอกสาร
ตลอดจนนําผลผลิตที่ได้ออกจําหน่าย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสาขางานการจัดการทั่วไป จํานวน 60 คน ได้รับความรู้และทักษะจากสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักศึกษาสาขางานการจัดการทั่วไป จํานวน 60 คน ได้รับความรู้และทักษะ
ประกอบการ
6.2 ผลลัพธ์ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมสถานประกอบการ การผลิต
การใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิตและการบริหารงานเอกสารทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ-เรียนเยี่ยมสูงขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

จากสถาน
การควบคุม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะจากสถานประกอบการนําไปใช้ในการศึกษาตามรายวิชาได้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 14

เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 3 ข้อกําหนดที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน- สถานศึกษาในรายวิชาที่ต้อง
เรียนแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกมีคุณธรรมและมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม
มีความสุขในการเรียนได้ ดังนั้นแผนกวิชาการท่องเที่ยว จึงจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโรงเ รียนขนาดเล็กในพื้นที่ด้อยโอกาส ในสัปดาห์วันเด็ก
ประจําปี พ.ศ. 2555
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งด้อยโอกาส และเด็กในชุมชน จํานวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งด้อยโอกาส และเด็กในชุมชน จํานวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ความพึงพอใจและประทับใจ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา นําความรู้ที่ได้รับจากโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และนําไปช่วยพัฒนาชุมชน
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 15

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาออกแบบต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะโดยตรงจาก ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้อง ถิ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช .1-3 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทาง
ในการพัฒนา
ประยุกต์องค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธ รรมโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเชิญมาให้
ความรู้แก่ผู้เรียน ครู และผู้ที่สนใจซึ่งนอกจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแล้วในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหล่ง
ความรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาออกแบบ จํานวน 4 ครั้ง
- นักเรียนแผนกวิชาออกแบบเข้าฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เชิญผู้เชีย่ วชาญมาบรรยายในสาขาวิชาออกแบบ จํานวน 4 ครั้ง
8.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม

รวมงบประมาณ
-
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แผนงานที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 16

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนคน - ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช.1 - 3 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเชิญมาให้ความรู้แก่ ผู้เรียน ครู และ
ผู้ที่สนใจซึ่งนอกจากการ-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแล้วในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหล่งความรู้หรือภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาออกแบบ จํานวน 4 ครั้ง
- นักเรียนแผนกวิชาออกแบบเข้าฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
6.2 ผลลัพธ์ - ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาออกแบบ จํานวน 4 ครั้ง
8.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม

รวมงบประมาณ
-

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลิตสื่อช่วยสอนมารยาทและการสมาคม
ผลิตสื่อช่วยสอนรายวิชาการออกแบบเสื้อ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทเครื่องคัดแยกสีลูกปัด (ต่อยอด)
จัดทาสื่อการสอนด้านวิชาชีพคหกรรม
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาดด้านวัสดุ
อุปกรณ์การสอน ประจาปีการศึกษา 2555
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดด้านสื่อการสอน
จัดทาสื่อ CAI ผสม
สิ่งประดิษฐ์เครื่องทาลายเอกสาน (ต่อยอด) แบบ Two – in – One
พัฒนาบทเรียนช่วยสอนในรายวิชา
จัดทานวัตกรรมสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 1

ผลิตสื่อช่วยสอนมารยาทและการสมาคม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนแผนกวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย จะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน วิธี -สอน เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. และทันกับการตลาดสมัยใหม่ จึงได้จัด การเรียนการสอ น ในรูปแบบการใช้สื่อประกอบการ
สอนเป็นเครื่องมือสําหรับทําให้การสอนของครูกับผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูกําหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เรียนได้ยากลําบากหรือข้อจํากัดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้และเพื่อเป็นการกระตุ้น
ผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับความรูแ้ ละเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
ให้เกิดความอยากรู้และเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนอยู่เสมอ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับความรูใ้ นการเรียนจากการใช้สื่อประกอบการสอน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน สามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจได้มากขึ้นและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ-เรียนสูงขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
3,500

ค่าวัสดุ
500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
8.2 มีทัศนคติทดี่ ีต่อการเรียนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 2

ผลิตสื่อช่วยสอนรายวิชาออกแบบเสื้อ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนแผนกวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย จะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การตลาดสมัยใหม่ จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อประกอบการ-สอนเป็นเครื่องมือสําหรับทําให้การสอนของ
ครูกับผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูกําหนดไว้ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่
เรียนได้ยากลําบากหรือข้อจํากัดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับความรู้และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และ อีก
ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนได้ยากลําบากหรือข้อจํากัดต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับความรูใ้ นการเรียนจากการใช้สื่อประกอบการสอน
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้นและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ-เรียนสูงขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

3,500

500

-

4,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
8.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 3

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทเครื่องคัดแยกสีลูกปัด (ต่อยอด)

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ แผนกวิชาคกหรรมเป็นสาขาหนึ่งที่เป็นการเรียน การสอนและมุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
อันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน จึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรรวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน
ดังนั้นแผนกวิชาคหกรรมจึงเล็งเห็นความเห็นสําคัญของการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมี ทักษะความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติอันพึงประสงค์เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทราบปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
5.2 เพื่อทราบทัศนคติ และความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต พัฒนาบทเรียนรายวิชาของแผนกวิชา 1 เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ เมื่อทําวิจัยแล้วสามารถทราบถึงปัญหาและมีแนวทางในการพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน

-

-

30,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
8.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของวิชาชีพ

-

รวมงบประมาณ
30,000
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 4

จัดทําสื่อการสอนด้านวิชาชีพคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ แผนกวิชาคกหรรมเป็นสาขาหนึ่งที่เป็นการเรียน การสอนและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
อันพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรรวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการใช้สื่อ
แผนกวิชาคหกรรมจึงเล็งเห็นความเห็นสําคัญของการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒน ากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมี ทักษะความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติอันพึงประสงค์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทราบปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
5.2 เพื่อทราบทัศนคติ และความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําสื่อพัฒนาบทเรียนรายวิชาของแผนกวิชา 2 รายวิชา
6.2 ผลลัพธ์ ผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสอนทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จํานวนเงิน

-

10,000

5,000

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาคหกรรม
8.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของวิชาชีพ

รวมงบประมาณ
15,000
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 5

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาดด้านวัสดุ
อุปกรณ์การสอน ประจําปีการศึกษา 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการศึก ษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกๆ คน และสิ่งสําคัญต่อการศึกษาคือต้องมี- อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนมาใช้เพื่อจะได้เกิดความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของ
การเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
มาประกอบการเรียนการสอนจะช่วยทําให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และมี
ความพึงพอใจในเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาด้านวัดสุ อุปกรณ์การสอน
5.2 เพื่อทราบทัศนคติ และความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุ อุปกรณ์
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์การสอนเพิ่มมากขึ้นเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และผู้สอน
การสอนรายวิชาสอนที่สอนทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

มีสื่อการเรียน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนแผนกวิชาการขายและการตลาด
8.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการ
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 6

ศึกษาทัศนคติของนักเรียนแผนกวิชาการตลาดด้านสื่อการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ-แผนกวิชาการขายและการตลาด เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการความ
คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแผนกวิชาการขายและการตลาดสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการขายการตลาดให้มีประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจะได้ทราบความต้องการ ทัศนคติ ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนของแผนกวิชาการขายและการตลาด
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนในแผนกมีคุณภาพมีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เพื่อจะได้ทราบความต้องการ ความคิด ของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของแผนกวิชาการขายและการตลาด
6.2 ผลลัพธ์ เพื่อทราบทัศนคติของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาการขายการตลาด
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการอสนของแผนกวิชาการขายการตลาด
8.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อแผนกวิชาการตลาดและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 7

จัดทําสื่อ CAI ผสม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีควา มสําคัญอย่างยิ่งใ นการจัดการศึกษา เพราะว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งแรกที่จัด
ประสบการณ์ในระบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม และนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน คือ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ ควบคู่กับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนรายวิชาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนในแผนกมีคุณภาพมีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนในแผนกวิชามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
6.2 ผลลัพธ์ มีสื่อที่ทันสมัยทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

8,000

-

8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีการพัฒนาบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 8

สิ่งประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสาร (ต่อยอด) แบบ Two – in - one

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ การ
นํามาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาซึ่งนอกจากจะนํามาใช้ประโยชน์ด้านการทําลายเอกสารแล้วสามารถ
เป็นช่องทางในการต่อเติมใหม่ให้สามารถใช้ดําเนินการในรูปแบบอื่นได้ การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาควบคู่ไปด้วย- โดยนํากระดาษที่บดหรือทําลายแล้วมาผสมกับน้ําและสีธรรมชาติก่อให้เกิดเป็นกระดาษสา
ขึ้นมาโดยสามารถนําไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ตกแต่งวัสดุอุปกรณ์สํานักงานได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
5.3 เพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
5.4 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต การนําสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
6.2 ผลลัพธ์ สิ่งประดิษฐ์ต่อยอด
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

4,000

-

4,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดจากเดิม“เครื่องถ่ายเอกสาร (ต่อยอด) แบบ Two – in – one”
8.2 ประโยชน์ในการนําไปใช้ด้านการจัดการเรียนการสอน
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 9

พัฒนาบทเรียนช่วยสอนในรายวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างรายวิชาแล้ว การจัดหากิจกรรมเสริมหรือวิธีการในการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุก และมีความสุขใน
การเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวจึงมีความประสงค์จะพัฒนาบทเรียนช่วยสอนของรา ยวิชาเฉพาะ
ของสาขาอาชีพเพื่อนํามาใช้กับผู้เรียนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
5.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 2 รายวิชา
6.2 ผลลัพธ์ แผนกวิชาการท่องเที่ยว มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ
จํานวน 2 รายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

10,000

5,000

-

15,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ
จํานวน 2 รายวิชา
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แผนงานที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 10

จัดทํานวัตกรรมสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.3
ตัวบ่งชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จะดําเนินการสร้างนวัตกรรมประเภทสื่อการสอนโดยให้- ผู้เรียนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนที่มีความ-หลากหลายด้านการรับรู้สามารถทบทวน และศึกษา
บทเรียนย้อนหลังด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจและเป็นการพัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัยทั้งยังเป็นช่อ งทางในการ
เผยแพร่นวัตกรรมไปสู่-ชุมชนในระดับชาติอีกช่องทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทํานวัตกรรมประเภทสื่อการสอน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
5.2 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทํานวัตกรรมประเภทสื่อการสอน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 2 รายวิชา
6.2 ผลลัพธ์ - นวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากที่บ้าน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
8.2 ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากที่บ้านผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1
2
3
4

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามคาสั่งของวิทยาลัยฯ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของผู้เรียนและครู
ติดตามผลการพัฒนาด้านงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 1 ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
1.1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อคุณภาพของครูผู้สอน
1.2 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อเอกลักษณ์และแนวทางการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
1.3 ศึกษาคุณภาพของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของงานในฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
1.4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของงานในฝ่าย
2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การติดตามผลการดําเนินงาน โดยการศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการให้ บริการด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอย่างห นึ่งที่สะท้อนให้เห็น ความ-รู้สึก นึกคิดของผู้บริการอันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนางานให้ตรงเป้าหมายหรือตรงตามความ ต้อง-การของผู้รับบริกา รอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา ซึ่ง
นับเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมแล ะสิ่งประดิษฐ์ จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้-ข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
5.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อเอกลักษณ์และแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา
5.3 เพื่อศึกษาคุณภาพของประสิทธิ์ผลการปฏิบัติงานของงานในฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานในฝ่าย
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 4 เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ ข้อมูลคุณภาพสถานศึกษาตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีเป้าหมายการพัฒนาอย่างถูกต้อง

20,000

-

20,000
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แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 2

ประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
เป็นฝ่ายประเมิน
โครงการเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทํากิจกรรมต่างๆ ดังนั้น งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์จึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประเมินกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ
5.
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ
5.2 เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต วัสดุจํานวน 4 รายการ
6.2 ผลลัพธ์ สามารถประเมินกิจกรรมต่างๆ ได้ครบถ้วนตามคําสั่งของวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีวัสดุเพียงพอต่อการประเมินกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ
8.2 กิจกรรมต่างๆ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
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แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 3

เผยแพร่ผลงาน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของผู้เรียนและครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน เป็นตัวชี้- หนึ่งของมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาซึ่งจะทําให้เกิดการประจักษ์ในผลการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการของอาชีวศึกษา ซึ่ง
สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางตามความเหมาะสมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ผลการประดิษฐ์คิดค้นที่เกิดจากผู้เรียนและครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - มีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นงานวิจัย การประดิษฐ์นวัตกรรมและโครงงาน
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ผลงาน
- มีการเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีต่างๆ ไม่ต่ํากว่า 2 ช่องทางการเผยแพร่
6.2 ผลลัพธ์ ทําให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ทราบถึงความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โครงงานของอาชีวศึกษาสุพรรณบุรซี ึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

7,000

-

7,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์โครงงานของผู้เรียนและครูได้รับการเผยแพร่
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แผนงานที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 4 ติดตามผลการพัฒนาด้านงานวิจัยของครู นักเรียน นักศึกษา
4.1 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรขี องปีการศึกษา 2554
4.2 การบริหารงานฝ่ายวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4.3 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
4.4 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องไล่ความชื้นในเนื้อสัตว์
กรณีศึกษาปลาเค็ม
4.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดสาขางานออกแบบเสื้อผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นตัวชี้- หนึ่งของมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาซึ่งจะทําให้เกิดการประจักษ์ในผลการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการของอาชีวศึกษา ซึ่ง
สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางตามความเหมาะสมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต - จํานวนผลงานวิจัยของครู
- จํานวนรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ถูกต้อง
6.2 ผลลัพธ์ - ครูมีทักษะการทําวิจัยที่สมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้น
- ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

4,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา

8,000

-

12,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8.2 วิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
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แผนงานที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1 จัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
3 ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
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แผนงานที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

จัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคณ
ุ ภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในปัจจุบันความเจริญ- ก้าวหน้าส่งผลให้มีการ เปลี่ยนแปลง สภาพสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวคิดยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการวิยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี เห็นว่าผู้เรียนจะบรรลุด้านอาชีพจะต้องพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพ และผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมวิชาชีพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
5.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาได้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาผู้เรียน
6.2 ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการพัฒนาได้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีการพัฒนาได้สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
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แผนงานที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้ในปัจจุบันความเจริญ- ก้าวหน้าส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ- ประเทศ โดยมีแนวคิ ดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ตรงตาม-ความต้องการของสถานศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
6.2 ผลลัพธ์ นักเรียนมีทัศนคติและผู้เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
8.2 นักเรียนมีทัศนคติและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่ นคง
และเจริญก้าวหน้า พร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีแนวคิดยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้เรียนและสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของคนให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5.2 เพื่อผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
6.2 ผลลัพธ์ ผูเ้ รียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
โ
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ครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2 วารสารประชาสัมพันธ์

173

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

174

แผนงานที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. โครงการที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 1 ข้อกําหนดที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายทุกคนต่างมุ่งมั่นในความสําเร็จของการศึกษาซึ่งจะ-เป็นความภาคภูมิใจที่
ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรดังที่ตั้งใจ งานทะเบียนได้เล็งเห็นความสําคัญของผู้สําเร็จการศึกษาในความต้องการที่จะเห็น
ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม จึงเห็นควรจัดพิธีมอบ -ประกาศนียบัตรใ ห้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้รับประกาศนียบัตร
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต เมื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนกและระดับ ปวส.2 ทุกแผนก
6.2 ผลลัพธ์ เพือ่ ให้การมอบประกาศนียบัตรดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและ
เป็นระเบียบ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถดําเนินการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษา
8.2 จัดมอบอย่างเป็นทางการ มีพิธีการเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน
8.3 เป็นแนวทางให้กับผู้เรียนรุ่นต่อไปจะเกิดความภาคภูมิใจในพิธีการมอบประกาศนียบัตร

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

175

8.4 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จทางการศึกษา
แผนงานที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. โครงการที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 5 ข้อกําหนดที่ 5.3
ตัวบ่งชี้ที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและหน่วยงานนั้น การเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านสื่อเอกสารสามาร ถ
นําเสนอในรายละเอียดได้ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ข่าวสารให้สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอกได้ทราบ
5.2 ประสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา ครู - อาจารย์ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอกได้ทราบภาคเรียนละ 1 ฉบับ
(รวม 2 ฉบับ/ปีการศึกษา)
6.2 ผลลัพธ์ สถานศึกษาอื่น บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับวารสารคนละ 1 ฉบับ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
144,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อทราบถึงการปฏิบัติกิจกรรม การเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
144,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1 จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
3 จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557
4 จัดทาแผนและกลไกลการบริหารความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
จัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งานวางแผนและงบประมาณ
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1. โครงการที่ 1
2. ผู้รับผิดชอบ
3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.1,6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร จัดการและการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางานเพราะการวางแผนจะช่วยให้
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการกําหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการทํางานล่วงหน้าทํา ให้
เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัตินอกจากนี้
การวางแผนงานเกิดจากการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทําให้
กิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นมีทิศทางหรือมีจุดมุ่งหมายสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย -อาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการกําหนดกิจกรรม ปัจจัย -งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกั บการพัฒนา
งานหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมายความสําเร็จนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพตาม
เป้าหมายของงานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมงานและโครงการต่างๆ จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
5.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ
5.3 เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จํานวน
80 เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
2,000
2,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
8.2 งานและแผนกต่างๆ ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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8.3 บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าใจภาพรวมในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 2

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.1,6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็น- ต้องมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการใช้ -งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินสําหรับ โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไป ตลอดจนสามารถนําผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการไปพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ก ารปฏิบัติงานของงานหรือฝ่ายต่างๆ ครบวงจร (PDCA)
คือ วางแผน
ลงมือทํา ตรวจสอบและนําผลไปแก้ไขปรับปรุง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 15 เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ รายงานผลการดําเนินงานทําให้ผู้บริหารทราบข้อมูลแผนงานและงานโครงการ-ต่างๆ เพื่อใช้สําหรับ
พัฒนางานในปีงบประมาณต่อไป
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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8.2 ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ เพื่อใช้สําหรับพัฒนางานและจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 3

จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 6 ข้อกําหนดที่ 6.1,6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนา สถานศึกษา เพราะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา จะช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานจัดกา รศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้สู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย -อาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการกําหนดกิจกรร มปัจจัย งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกั บการพัฒนา
งานหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมายความสําเร็จนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพตาม
เป้าหมายของงานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมงานและโครงการและกิจกรรมต่างๆ จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2557 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
5.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 80เล่ม
6.2 ผลลัพธ์ งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2557 ที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
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จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557 เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถานศึกษา
8.2 งานและแผนกต่างๆ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2557 ที่วางไว้
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าใจภาพรวมในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2555 2557
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แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 4

จัดทําแผนและกลไกลบริหารความเสีย่ ง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ ได้รับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ เป็นจํานวนมากและในขณะ ที่นักเรียนนักศึกษา
ดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยฯ อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลาวิทยาลั ยฯ ครูและผู้ปกครองต้อง
รับภาระความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้นจึงควรจัดทําแผนและกลไกลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดภาวะความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดทําแผนและกลไกลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดภาวะความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
6.2 ผลลัพธ์ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลดภาวะความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักเรียน นักศึกษา
8.2 การจัดทําแผนและกลไกลการบริหารความเสีย่ งช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ลดภาวะการสุ่มเสี่ยง
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แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1
2
3
4
5

พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS
พัฒนาบุคลากรกับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
การซ่อมบารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
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แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 1
พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS
2. ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตและพัฒนากําลังคนอ าชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศซึ่งปัจจัยสําคัญคือ การพัฒนาบุคลากรโดย- สนับสนุนการพั ฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การ
อาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตั่งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทางวิชาชีพการเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไก
นําผลการวิ จัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายงานวิจัย และการจัดการ- ความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ
จากนโยบายดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ดังกล่าวและเป็ นการเตรียมความพร้อมด้ านบุคลากร ซึ่งฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการ RMS ให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรให้สามารถนําความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ และมีทัศนคติที่ดีกับระบบ RMS
5.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบ RMS
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
5.4 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้ระบบ RMS
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

-

-

-
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8.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารกันระหว่างฝ่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 2
พัฒนาบุคลากรกับระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)
2. ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีความก้าวหน้าไปมาก สามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเห็นความสําคัญในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อ สารในระบบสํานักงานงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) อีกทั้งยังสามารถ ลดปริมาณการ ใช้กระดาษเป็นการ
ประหยัดงบประมาณและลดภาวะโลกร้อนด้วย
การนําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) มาใช้เพื่อการบริหารจัดการนั้น มีความ-จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุ คลากรของสถานศึ กษาให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) ได้ งาน
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงานจึงจัด- ให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีในการระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E Office)
5.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบสํานักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)
5.3 เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
5.4 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-
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8.2 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารกันระหว่างฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 3

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสํานักงานคณะก รรมการอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายและให้ความสําคัญกับระบบ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์
ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่การพัฒนายัง
ต้อง-ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาจึง
ดําเนินการและจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ-บริหารจัดการสถานศึกษาให้ดําเนินการในด้าน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อหล่อหลอมให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นทรัพยากรบุคลคลที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นกําลังใจสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5.2 เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.3 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
6.2 ผลลัพธ์ การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
จํานวนเงิน

-

-

10,000

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์

10,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

186

การใช้งาน
8.2 ครู - อาจารย์สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 4
2. ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีความก้าวหน้าไปมากสามารถสื่อสารผ่าน-ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และมี
ความทันสมัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเห็นความสําคัญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรของสถานศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 ผลลัพธ์ บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี-ประสิทธิภาพ
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

8,000

-

-

8,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี-ประสิทธิภาพ
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แผนงานที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 5

การซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 2 ข้อกําหนดที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีระบบเครือข่ายของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีการล งทุน
ทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สวิทช์เลเยอร์ 2 Loas Balance ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทอยุธยา
เทคโนโลยีเป็นผู้จัดทําระบบตั่งแต่กันยายน 2553 และแล้ว-เสร็จเมื่อมกราคม 2554 และบริษัทยิ นดีให้บริการหลังการขาย
เป็นเวลา 1 ปี ซึงจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2555
ในส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เป็นส่วนใหญ่อาจมีการเสื่อมชํารุดซึ่งจะทําให้ระบบ
เครือข่ายในส ถานศึกษา เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบบริหารจัดการ RMS เว็ปไซต์ของวิทยาลั ย เป็ นต้น ไม่สามารถ
ให้บริการได้ รวมถึงการแก้ไขด้านเทคนิค (เช่นการ Config Server, Auten and Log server, VALN) ซึ่งยังจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากบริษัทผู้ทําการติดตั้งระบบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายของสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้ระบบเครือข่ายของสถานศึกษาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต จัดตั้งงบประมาณเพื่อการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายของสถานศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยทั้งส่วนของ Hard ware และ Software
6.2 ผลลัพธ์ ระบบเครือข่ายของสถานศึกษาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนขึน้ บนระบบอินเตอร์เน็ตได้
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8.2 ผู้เรียนมีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
จัดอบรมระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2554
จัดทาแผนกากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1
2. ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เพิ่มเติม (2545) กําหนดให้สถานศึกษา
มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บโดย-มาตรฐาน 48 ให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในนั้นจะต้องดําเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของ-กระบวนการการบริหารการศึกษาที่กระทําอย่างต่อเนื่องตลอดจน
จัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกภาคส่วน
6.2 ผลลัพธ์ สถานศึกษามีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

10,000

25,000

35,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในแผนกวิชา งาน ฝ่ายและครู
8.2 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2 ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพเป็นระบบของการประกันคุณภาพที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการประเมินของ
สถานศึกษาและภายนอกเพื่อเป็นการตรวจติดตามการดําเนินงานของ -สถานศึกษาว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยจะนําผลการประเมินมาพัฒนาและแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ในทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามวงจร PDCA ของสถานศึกษา
การศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐาน

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
6.2 ผลลัพธ์ สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐาน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

10,000

-

10,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
8.2 สถานศึกษาได้รับแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา
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8.3 สถานศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นจุดเด่น และจุดพัฒนา
แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

จัดอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) หมวดที่ 6 มาตรา 47,48 กําหนดให้การ
ประกันคุณภาพเป็นการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายประกอบด้วย สถานศึกษา ชุ มชน หน่วยงานภาครัฐ /เอกชนเข้า
มาช่วยกําหนดการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
การส่งเสริมความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจะช่วยทําให้เกิดความครบถ้วนตาม-กระบวนการ PDCA
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายเข้ารับการอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพสถานศึกษา
6.2 ผลลัพธ์ จัดอบรม
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน/เกณฑ์ตัวชี้วัด
8.2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การประ กันคุณภาพของสถานศึกษาประกอบด้วย กระบวนการควบคุมคุณภาพการ ตรวจสอบ คุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพซึ่งการดําเนินงานเป็นไปตามระบบ PDCA โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบและดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการในทุก
ฝ่ายจึงมีการดําเนินงานตามกระบวนการข้างต้นในทุกส่วนการดําเนินงานระบบ-ประกันเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และมี
การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาพร้อมทั้ง-เผยแพร่ไปยังสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดให้ได้รับทราบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
5.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา
5.3 เพื่อเผยแพร่รายงาน SAR ของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
6.2 ผลลัพธ์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

-

8,000

-

รวมงบประมาณ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกภาคส่วน
8.2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

8,000
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู

2. ผู้รับผิดชอบ

คุณครูทุกคน

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ .ร.บ.การศึกษา 2542 นั้น กําหนดให้สถานศึก ษา- มีการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพ
.
การดําเนินงานประกันคุณภาพมาจากคุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมใดๆ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก-รายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ เป็นการจัดทําข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของครูผู้สอน
5.2 เพื่อเป็นข้อมูลการดําเนินงานมาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต ครูทุกคนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
6.2 ผลลัพธ์ รายงานการประเมินตนเองของครู
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

2,300

-

2,300

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
8.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันฯ
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8.3 ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

ทุกแผนกวิชา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา 2542 นั้น กําหนดให้สถานศึกษามีการ-ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
.
แผนกวิชาถือเป็นผู้กําหนดการพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผู้คอยตรวจสอบ
กํากับ ติดตามการทํางานของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ-นักเรียนทุกคน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการจัดทําข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของแผนกวิชา
5.2 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของแผนกวิชา/สถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต แผนกวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
6.2 ผลลัพธ์ รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

10,000

-

10,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกวิชามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
8.2 บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

195

8.3 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 7

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานศึกษาเป็นระบบของการประกันคุณภาพท างการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับ-การประเมินคุณภาพจากภายนอก และทําให้
ทราบจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้การดําเนินงานของทุกฝ่ายมีคุณภาพที่ดี
.
การประกันคุณภาพ จึงเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายต้องช่วยกันวางแผนและปฏิบัติตามแผน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการของสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง
เตรียมพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอก

5.3 เพื่อ

6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
6.2 ผลลัพธ์ รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
8.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล
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แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 8

จัดทําแผนกํากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. ความสอดคล้อง
3.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่ 7 ข้อกําหนดที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การดําเนินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจร PDCA นั้นเพื่ อให้ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้ในการจัดทําปฏิทิน แผนการติดตามมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการตรวจสอบการดําเนินงาน
และผลว่าเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้หรือไม่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ผลผลิต สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม งานประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการของสถานศึกษา
6.2 ผลลัพธ์ แบบสรุปรายงานการกํากับ ติดตาม
7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จํานวนเงิน

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

-

-

-

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพด้านการกํากับติดตามรายงาน
8.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
8.3 ทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน
8.4 ทําให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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