โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
วันสุนทรภู่
วันภาษาไทยแห่งชาติ
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงงานวิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะการออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink
พัฒนาทักษะการทาโครงการวิชาชีพแก่ผู้เรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยได้เข้าไปอยู่ในประชาคมอาเซียน ผู้เรียนสายอาชีพต้องปรับตัวให้เข้าไปแข่งขันกับนานาประเทศใน
ด้านภาษา ด้านทักษะฝีมือ แรงงานทุกภาคส่วน ในปี 2558 ประเทศไทยต้องเข้าอยู่ในระบบประชาคมอาเซียน และ
ประชาชนของประเทศต่าง ๆ จะเข้ามาทางานการศึกษาของประเ ทศไทยโดยเฉพาะสายอาชีพต้องมีความเข้มแข็ง และสู้กับ
ชาวต่างชาติได้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านทักษะวิชาชีพและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนระบบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การประกวดกิจกรรมจึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการแข่งขันพัฒนาด้านอาชีพไปสู่ความสาเร็จ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านทักษะวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,800 คน ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้จัดแข่งขันระดับต่าง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาจานวน 100 คน ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันทักษะระดับต่าง ๆ
8. สถานที่ดาเนินการ -
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผนการจัดกิจกรรม
จัดทาคาสั่งเพื่อจัดการแข่งขันระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
ร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ
สรุปผลการแข่งขันระดับต่าง ๆ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
20,000
150,000

ค่าวัสดุ
100,300

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555–มกราคม 2556
พฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556
พฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
270,300

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับต่าง ๆ
11.2 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนาความรู้มาขยายผล
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,800
คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 80 คน
ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ

วิธีการประเมิน
- การตอบแบบสอบถาม

-

เครื่องมือประเมิน
- เครื่องมือวัดประเมิน

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 2

วันสุนทรภู่

2. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
สุนทรภู่ได้ชื่อว่าเป็นบรมครูกลอนไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่า เป็นกวีเอกของโลก ท่านเป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างไพเราะงดงาม และแสดงให้โลกได้รู้ค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ
ฉะนั้นจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงท่านในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความสามารถและระลึกถึงท่าน
สุนทรภู่กวีเอกของโลกสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อระลึกถึงผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาไทยคือท่านสุนทรภู่
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณผลผลิต
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยประมาณ 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงท่านสุนทรภู่และผลงานของท่าน รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เข้าร่วม
กิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมครูผู้สอนภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ดาเนินกิจกรรม
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
มิถุนายน 2556
มิถุนายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีและใช้ได้ถูกต้อง
11.3 นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงท่านสุนทรภู่และผลงานของท่านดีขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตอบคาถามวันสุนทรภู่และแต่งบท
กลอน ประมาณ 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเห็นคุณค่าในการตอบคาถามวัน
สุนทรภู่ และแต่งกลอนได้ดีขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 3

วันภาษาไทยแห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทย ถือได้ว่าเป็นภาษาประจาชาติที่คนไทยทุกคนต้องใช้เพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ที่สมควรต้องใช้ให้ถูกต้อง และในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็น
การปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยกลุ่มวิชา
ภาษาไทยจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่ งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและตระหนักถึงความสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการพูดและการเขียนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณผลผลิต
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยประมาณ 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของภาษาไทยว่าเป็นภาษาประจาชาติที่ต้องหวงแหนและสืบสาน
โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการสื่อสารทุกด้าน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมครูผู้สอนภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ดาเนินกิจกรรม
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มิถุนายน 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีและใช้ได้ถูกต้อง
11.3 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม - คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
คัดลายมือ แต่งบทกลอน แต่งคาขวัญ นักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความ - คณะกรรมการตัดสินผลงาน
เข้าใจเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาไทยใน
การคัดลายมือ แต่งบทกลอน แต่งคา
ขวัญได้ดีขึ้น

เครื่องมือการประเมิน
- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 4

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดนิทรรศการวัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดแสดงให้เห็นถึงการ
นาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การตระหนักถึงพิษภัย
ของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจาวัน ทาให้สามารถที่จะรู้เท่าทันและสามารถกันตนเองให้พ้นจากพิษภัยนั้น ๆ ได้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจัดแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์ไทย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ
8. สถานที่ดาเนินการ

ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะทางาน
นักเรียน นักศึกษาจัดทาผลงาน
นักเรียน นักศึกษานาเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
จัดแสดงผลงานในรูปนิทรรศนาการ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานของตนเองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
11.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียน
วิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงผลงานในวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก
ในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบจานวน

- สอบถาม

-

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 5

โครงงานวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์เป็นแก่ผู้เรียน วิทยาลัยฯ จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกในรายวิชา
วิทยาศาสตร์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 เพื่อข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. จานวน 50 โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. จานวน 20 โครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาสาสตร์เพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เสนอจัดซื้อวัสดุ
ซื้อวัสดุ
ดาเนินงาน
ติดตามประเมินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีข้อมูลในการพัฒนางาน
11.2 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ปวส. ไม่ต่ากว่า 50 เล่ม
- จานวนเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ปวช. ไม่ต่ากว่า 20 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ผลการประเมิน

- แบบประเมิน
- จานวนนับ

- เชิงประจักษ์
- ทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์

- สังเกต
- แบบทดสอบ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 6

แข่งขันทักษะการออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ 30 กันยายน 2555 – 1 กันยายน 2556
5. หลักการและเหตุผล
ทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนาไปประกอบอาชีพ
ดังนั้นในการเรียนรู้ด้านทฤษฎีประกอบกับการฝึกทักษะด้านปฏิบัติถือเป็นการฝึกประสบการณ์จริงในการทางานให้กับผู้เรียน
เพื่อให้เกิดความชานา ญในทักษะวิชาชีพนั้น ๆ ดังนั้นการแข่งขันทักษะวิชาชีพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกทักษะการใช้
โปรแกรมเพื่อให้มีประสบการณ์การทางานในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการออกแบบงานที่นาเสนอด้วย Hyperlink
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ได้เรียนรู้การออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะการออกแบบนาเสนองานด้วย Hyperlink ระดับ ปวช.3 จานวน 2 ห้องเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการออกแบบงานนาเสนอด้วย Hyperlink
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการใช้งานการสร้าง Hyperlink จากโปรแกรมนาเสนอข้อมูล
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 252A
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการออกแบบงานนาเสนอ
ด้วย Hyperlink
3 ดาเนินการแข่งขัน
4 ประกาศผลผู้ชนะการขางขัน และรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555 – ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555

ค่าวัสดุ
1,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการสร้าง Hyperlink จากโปรแกรมนาเสนอข้อมูล
11.2 ผู้เรียนได้ความรู้ Hyperlink มาประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียน 2 ห้องเรียน (ทุก - การนับจานวน
คนที่เรียนรายวิชาการใช้โปรแกรม
นาเสนอข้อมูล)
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ - เกณฑ์แบบตรวจชิ้นงาน
งานกับโจทย์การแข่งขัน

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบตรวจชิ้นงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 7

พัฒนาทักษะการทาโครงการวิชาชีพแก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555

5. หลักการและเหตุผล
การเป็นนักวิชาการบนรากฐานของความเป็นเลิศด้านวิชาชีพนับเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนที่กาลังจะจบ
การศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้เรียนจึงได้มี
แนวทางพัฒนาผู้เรียนในการทาโครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร คือ ปวช .3 และ ปวส.2 เพื่อ
สามารถเลือกหัวข้อการทาโครงการวิชาชีพได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน โดยการจัดทาการอบรมในปี งบประมาณ 2555 และ
จัดทาคู่มือโดยใช้งบประมาณปี 2556 ให้ผู้เรียนและครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการวิชาชีพใน
ทิศทางเดียวกันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทาโครงการวิชาชีพของผู้เรียนให้ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนโครงการวิชาชีพของทุกสาขาวิชา
6.3 ผู้เรียนในทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการวิชาชีพในทิศทางเดียวกัน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนโครงการวิชาชีพในระดับ ปวช. จานวน 85 โครงการ
จานวนโครงการวิชาชีพในระดับ ปวส. จานวน 137 โครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียนในการดาเนินโครงการวิชาชีพ
โครงการวิชาชีพที่เป็นโครงการวิชาชีพที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เสนอจัดซื้อวัสดุ
ซื้อวัสดุ
จัดทาคู่มือ
ประชุมทาความเข้าใจร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงานวิชาชีพ
ติดตามการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ภาคเรียนที่ 2/2555
เมษายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางวิชาชีพในการดาเนินงานตามโครงการอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษา และชุมชน
11.2 ได้โครงการวิชาชีพที่มีคุณค่าในระดับ ปวช. ไม่ต่ากว่า 80 โครงการ และระดับ ปวช. ไม่ต่ากว่า 135 โครงการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนโครงการวิชาชีพที่มีประโยชน์

เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ์จริง
- สถานศึกษา ชุมชน ได้ประโยชน์
จากโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดนิทรรศการผลงาน
- ผลการประเมินของครูผู้สอน
- จานวนเล่มของโครงการ

- แบบประเมิน
- จานวนนับ

- เชิงประจักษ์
- ประเมินผลการดาเนินงาน

- สังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
ไหว้ครูช่างศิลปกรรม
ไหว้ครูช่างศิลปกรรม
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556
บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากาหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายประการและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนชั้น ปวช.1, 2, 3 ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรียนชั้น ปวช. 1, 2, 3 นาความรู้มาประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เรียน
ได้ผลงานที่มีคุณภาพขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานที่ใกล้เคียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมครูในแผนกวิชา
ติดต่อเชิญวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
2,500
-

ค่าวัสดุ
1,500

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2555-กันยายน 2556
พฤษภาคม 2555-กันยายน 2556
พฤษภาคม 2555-กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รับความรู้จากสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.2 นักเรียนนาความรู้ที่ไดรับมาประยุกต์ใช้รายวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความรู้
จากโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบประเมินหาค่าร้อยละ

- จากแบบประเมิน

- แบบประเมินหาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในสังคมยุคปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพสามารถประยุกต์ความรู้รอบตัวมาใช้ในการประกอบสัมมาอาชี พ และในการ
ดารงชีวิตประจาวันโดยเฉพาะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่มันสมัยแต่ถ้าบุคคลในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามก็อาจ
ไม่สามารถอยู่ในสังคมอยู่อย่างมีความสุขนักเรียน นักศึกษาจึงควรมีโอกาสได้รับการปลูกฝัง และปลุกจิตสานึกในสางที่ดีงาม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตประจาวันในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อหาข้อมูลวิทยากร
เชิงวิทยากร
ดาเนินกิจกรรมโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้สาเร็จการศึกษา แผนกวิชาการบัญชีระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- จัดทาทะเบียนผู้เข้ารอบโครงการ
บัญชีจานวน 200 คน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- สอบถามความคิดเห็น
บัญชี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม

เครื่องมือประเมิน
- ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

ไหว้ครูช่างศิลปกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาออกแบบได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และครอบครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันอีกทั้งยังทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในสาขาวิชาการออกแบบรวมทั้งครูอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนในสาขาวิชา
8. สถานที่ดาเนินการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
เตรียมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
สรุปผลการดาเนินการจัดพิธีไหว้ครูช่าง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
8,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 จัดพิธีไหว้ครูช่างในแก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
11.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
11.3 มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนในสาขาวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.1-3 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ช่าง
- ครูและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ช่าง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับ ปวช.1-3 มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง
- นักเรียนมีจิตสานึกเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรายงานผลการดาเนินโครงการ
สารวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
- หาค่าร้อยละ

- นักเรียนทาแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

ไหว้ครูช่างศิลปกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาออกแบบได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และครอบครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันอีกทั้งยังทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกรวมทั้งครูอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนในสาขาวิชา
8. สถานที่ดาเนินการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
เตรียมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
สรุปผลการดาเนินการจัดพิธีไหว้ครูช่าง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
8,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 จัดพิธีไหว้ครูช่างในแก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
11.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
11.3 มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนในสาขาวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.1-3 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ช่าง
- ครูและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ช่าง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับ ปวช.1-3 มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง
- นักเรียนมีจิตสานึกเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรายงานผลการดาเนินโครงการ
สารวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
- หาค่าร้อยละ

- นักเรียนทาแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
5. หลักการและเหตุผล
ตามหน้าที่หลักของงานปกครองซึ่งต้องดูแลนักเรี ยน นักศึกษาให้อยู่ในกฎระเบียบวิทยาลัยฯ และเป็นไปตาม
เป้าหมายทางการศึกษานั้นในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาตลอดหลักสูตรปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาโดยตรง
นั่นคือความเสี่ยงในสถานศึกษาซึ่งพอจะแยกความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านหลัก ๆ คือ 1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
2. ความเสี่ยงในด้านการทะเลาะวิวาท 3. ความเสี่ยงในด้านยาเสพติด 4. ความเสี่ยงในด้านสังคม (เช่น การตั้งครรภ์ใน
ระหว่างศึกษาเล่าเรียน) 5. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุ่ม
งานปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงนาเสนอโครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงใน
ด้านหลัก ๆ 5 ด้าน ข้างต้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านหลัก ๆ คือ ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงในด้านการทะเลาะวิวาท
ความเสี่ยงในด้านยาเสพติด ความเสี่ยงในด้านสังคม (เช่น การตั้งครรภ์ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน) และความเสี่ยง
ด้านการพนันและการมั่วสุม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ลดจานวนความเสี่ยงใน 5 ด้าน ในแต่ละปี
7.2 เชิงคุณภาพ
ให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิตตนเอง และสังคม
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8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ดาเนินการตามระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษโดย
การสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษพร้อมทั้งบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ใน
5 ด้าน
2 ติดตามผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นของงานอื่นอันอาจเกี่ยวกับ
การลดความเสี่ยงเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบ (เช่น กีฬาสีซึ่งเป็นของงาน
กิจกรรมอันเกี่ยวกับลดความเสี่ยงด้านสังคม ลดการทะเลาะวิวาท ลด
ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นต้น)
3 โครงการเครื่องแบบสวย
4 โครงการปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
5 โครงการตรวจภายในสถานศึกษา (เช่น ห้องน้าชายเพื่อตรวจปัญหาอัน
เกี่ยวกับยาเสพติด)
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

แต่ละภาคเรียน
ทุกสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน
ทุกสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เชิงปริมาณลดจานวนความเสี่ยงใน 5 ด้านในแต่ละปี
11.2 เชิงคุณภาพให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิตตนเอง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จากัดจานวนความเสี่ยงใน 5 ด้าน
แต่ละด้านไม่เกิน 50 ครั้ง ในแต่ละ
ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ให้นักเรียน นักศึกษามีความ
ตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
อันมีผลกระทบต่อชีวิตตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สรุปราบงานผลการสืบสวนและ
พิจารณาโทษ

- รายงานแต่ละภาคเรียน

- สรุปราบงานผลจากการสืบสวนและ
การพิจารณาโทษ

- รายงานแต่ละภาคเรียน
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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งใ นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒน าเน้น กระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
6.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อหารือแนวทางการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
มีนาคม 2556
เมษายน – พฤษภาคม 2556
กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
11.2 นักเรียนมีทัศนคติและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 7

ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีแนวคิดยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้
ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
7.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อหารือแนวทางการดาเนินการ
ติดต่อประสานหน่วยงานภายนอก
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน – พฤษภาคม 2556
กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมตรง - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมิน
ตามกาหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
- ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม - แบบประเมิน
ความสาคัญองการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กิจกรรม
ต่าง ๆ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 8

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

เมษายน – พฤษภาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
กระแสยุคโลกาภิวัตน์สร้างวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัยให้กับประเทศไทยแต่ในทางกลับกันก็ยัง
ส่งผลกระทบและความเสียหายในอีกหลายแง่มุมโดยเฉพาะด้านจิตใจของประชาชนที่ถูกครอบงาด้วย “วัตถุนิยม” ส่งผลให้
ประชาชนใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อขาดเหตุผลและการประมาณตนอีกทั้งยังก่อให้เกิดการแข่งขันชิงดีขิงเด่นกันมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยที่ชักนาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้
ดังนั้นงานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สู่การประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยหลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ และความสมานฉันท์อยู่กันอย่างสันติสุข
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อนาหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างสมาธิเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 900 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีความสุข
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
8. สถานที่ดาเนินการ

9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- วัด หน่วยงานราชการ เอกชน ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
- วัด หน่วยงานราชการ เอกชน ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อหารือแนวทางการดาเนินการ
ติดต่อประสานหน่วยงานภายนอก
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
162,000

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน – พฤษภาคม 2556
กรกฎาคม 2556
ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
169,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษา
11.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกในทุก ๆ ด้านดีขึ้น
11.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมตรง - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมิน
ตามกาหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
- ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม - แบบประเมิน
ความสาคัญองการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กิจกรรม
ต่าง ๆ
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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 9

บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและกิจกรรมการอนุรัก ษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรู้จักการช่วยเหลือสังคมซึ่งงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ข องสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีไทย
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7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 1,920 คน
ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีความตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วัด หน่วยงานราชการ เอกชน ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัด หน่วยงานราชการ เอกชน ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมวิชาการ
1. กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 โครงการภายใต้การนิเทศ
2 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม
วิชาชีพ
3 กิจกรรมชิมรมวิชาชีพภายในสถานศึกษา
4 ส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ อธท. อคท. อศท. ในสถานศึกษา
5 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค
8 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1. กิจกรรมลูกเสือ
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 การฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจาปีการ
ศึกษา 2556
2 การเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2556
3 งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญระดับภาค ระดับชาติ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
มกราคม – มีนาคม 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันายน 556
พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557
พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557
ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557
ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557

ระยะเวลา (เดือน ปี)
เมษายน – กรกฎาคม 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2557
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ที่
1
2
3

2. กิจกรรมชาติ ศาสนาฯ / กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ที่
1
2
3
4
5

3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
การแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมสร้างสรรค์คนพันธุ์อาระดับภาค ระดับชาติ
กิจกรรมขอบคุณจากใจ...ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนางานกิจกรรมฯ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556

4. กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง) (*รวมทั้ง 5 กิจกรรม)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
จานวนเงิน
615,860
-

รวมงบประมาณ
615,860

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาทางด้านกายภาพ และจิตใจเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
11.3 รู้จักช่วยเหลือสังคม ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
11.4 นักเรียน นักศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ตรงตามกาหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1
2
3
4
5
6
7

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
จัดทาแผ่นพับและไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตผลการค้า
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
การพัฒนาการเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 1

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ได้มีการดาเนินการประเมินการเรียนตามวัตถุประสงค์ในทุกสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียนเมื่อจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่
ละสาขาวิชาชีพและทุกชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลเพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6.2 ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
6.3 ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพที่เรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็นทาเป็น
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. จานวน 633 คน ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพและดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและพัฒนา
ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกัน

- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

- ทาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 2

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพมรการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีการวัดผลและประเมินให้สอดคล้องกับ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้เป็นแบบวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
6.3 เพื่อให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
6.4 เพื่อนาผลไปพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อแจ้งผลการเรียนแก่
นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีแบบฟอร์มต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้ตลอดปีการศึกษา 2556
7.2 เชิงคุณภาพ
การวัดผลและประเมินผลดาเนินด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

39

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผนเขียนโครงการ
สารวจราคาวัสดุ
จัดซื้อวัสดุ
นาไปใช้ในงานวัดผลและประเมินผล
สรุปโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
ตลอดปีงบประมาณ 2556
30 เมษายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการวัดผลตามสภาพจริง
11.2 มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้
11.3 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- สังเกตจากผลการปฏิบัติงานและ
- ตรวจสอบบัญชีเบิก-จ่ายจากพัสดุ
บัญชีคุมการใช้วัสดุ
- สังเกตการณ์ใช้วัสดุฝึกอย่างสม่าเสมอ
เชิงคุณภาพ
- รายงานการปฏิบัติงานให้ฝ่ายที่
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องทราบ

เครื่องมือประเมิน
- แบบบันทึกการใช้วัสดุ

- การเบิกวัสดุที่ใช้ไป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อติดต่อกับ
สถานประกอบการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.v-cop.net เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียน ปวช .3 และนักศึกษา ปวส .2 เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการที่
ต้องการนักศึกษาเข้าทางานในสถานประกอบการ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ในการดาเนินงา น สถานศึกษาได้ประสานงานกับ
สถานประกอบการให้เป็นสมาชิกและสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาได้ตามความต้องการ
คณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เห็นความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน จึงจัดให้มีการอบรมประโยชน์และความสาคัญของ
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้คณาจารย์ ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6.2 เพื่อให้คณาจารย์กระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
คณาจารย์ของสถานศึกษา เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการใช้โปรแกรมศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ทั้งหมด
7.2 เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ของสถานศึกษาเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดการอบรมพัฒนาความเข้าใจในระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน 2556
10 ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถกระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- คณาจารย์ของสถานศึกษาเข้ารับการ - ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อ และการ - แบบลงชื่อการเข้าอบรม
อบรมพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ เข้ารับการอบรม
การบริหารจัดการศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของคณาจารย์ทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ของสถานศึกษามีความ
- สังเกต
- รายงานผลการใช้ระบบงานศูนย์
เข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของ
กาลังคนอาชีวศึกษา
ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 4

การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนธันวาคม 2555 – มากราคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองนาไปสู่การ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการจาหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้
เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาเข้าด้วยกันเป็นการหา
รายได้ระหว่างเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชานาความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้ฝึกปฏิบัติจริง
มียอดจาหน่ายเค้กและคุกกี้มากกว่า 1,000,000 บาท
7.2 เชิงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายเป็นที่ต้องการ และพึงพอใจของผู้บริโภค
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดาเนินการผลิต จาหน่าย
สรุป ประเมิน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
150,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
150,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง มีความภาคภูมิใจ และรักในอาชีพของตนเอง
11.2 เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาฝึก
ปฏิบัติจริง
- มียอดจาหน่ายเค้กและคุกกี้มากกว่า
1,000,000 บาท
เชิงคุณภาพ
- ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้บริโภค
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การปฏิบัติงาน

- คาสั่ง

- ยอดขาย

- ใบสั่งซื้อ

- สอบถาม
- สังเกตุ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 5

จัดทาแผ่นพับและไวนิลประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

2. ผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจจัดทาแผ่นพับและไวนิลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการรับงานการค้า การ
บริการของวิชาชีพคหกรรม อาหาร ผ้า ศิลปกรรม และวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของสถานศึกษาแลเพื่อบริการวิชา
สู่สังคม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลการรับงานการค้าและบริการวิชาชีพของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
6.2 ให้บริการวิชาชีพสู่สังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสามารถจัดทาแผ่นพับและไวนิลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการรับ
งานการค้าและบริการวิชาชีพของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ แผ่นพับ จานวน 500 ชุด และไวนิล
จานวน 2 แผ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
ชุมชนต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลการรับงานการค้าและบริการวิชาชีพของสถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ระยะเวลา (เดือน ปี)
1 รวบรวมข้อมูลงานการค้าของวิชาชีพคหกรรม อาหาร ผ้า ศิลปกรรม การ
กันยายน 2555
โรงแรมและการท่องเที่ยว
2 รวบรวมข้อมูลส่งโรงพิมพ์
ตุลาคม 2555
3 แจกแผ่นพับให้กับชุมชนและติตั้งไวนิลบริเวณหน้าสถานศึกษาและชุมชนอื่นที่ไป ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ออกงานการค้า
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
3,800

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,800

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจมีแผ่นพับและไวนิลเผยแพร่ข้อมูลการรับงานการค้าของวิชาชีพต่าง ๆ
ของสถานศึกษาสู่ชุมชน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนแผ่นพับ 500 ชุด
- จานวนไวนิล 2 แผ่น
เชิงคุณภาพ
- ชุมชนได้รับข้อมูลการรับงานการค้า
ของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนผู้รับแผ่นพับและจานวน
สถานที่ที่ออกไปประชาสัมพันธ์ข้อมูล
- สอบถามความคิดเห็น

-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 6

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2555 - พฤศจิกายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการด้านอาชีวศึกษามุ่งเน้นการผลิตกาลังคนระดับฝีมือสู่สถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จัดเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ผลิตกาลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจุดมุ่งหมายสาคัญคือการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งาน จึงมีโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับปวช .และระดับชั้นปวส . เพื่อทราบข้อมูล การมีงานทาหรือการศึกษาว่า
ตรงสาขาวิชาของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555
6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ที่จะผลิตกาลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ทราบว่านักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาแล้วทางานหรือว่าศึกษา ได้ฐานข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นจากนักเรียน นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาติดตาม
ครั้งที่ 1
2 ส่งไปรษณียบัตร ติดตามครั้งที่ 2
3 สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาติดต่อกับ
วิทยาลัยฯ หรือรุ่นน้อง โทรศัพท์
4 ประเมินโครงการ
5 สรุปโครงการเสนอวิทยาลัยฯ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
มิถุนายน – กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม – กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกดีต่อวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลกการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 7

การพัฒนาการเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา เช่น การจัดทา
บทเรียนออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์เพื่ อเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร การจัดจาหน่ายสินค้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
ภาระความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสามารถนาความรู้มาประยุกต์เป็นงาน
ด้านต่าง ๆ ได้เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์อันจะนาไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการทางานในสถานประกอบการ
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาเป็นจะต้องใช้ภาษาที่รองรับ และต้องสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้
สั่งการให้ทางานตามต้องการได้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพือ่ จัดอบรมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต
6.2 เพื่อให้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถนาความรู้มาใช้ในการสอนนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดอบรมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 8 คน บุคลากรอื่นที่สนใจและมีความรู้พื้นฐานทางด้านการ
เขียนโปรแกรม จานวน 12 คน รวม 20 คน อบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม
PHP และฐานข้อมูล MySql
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถพัฒนาระบบงานระบบอินเทอร์เน็ตได้
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 253
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมปรึกษาครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เสนอโครงการต่อสถานศึกษา
ติดต่อวิทยากร
ดาเนินการจัดอบรม
สรุปเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้ในด้านการพัฒนาระบบงานบนอินเตอร์เน็ต
11.2 ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถนาความรู้มาใช้ในการสอนนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ตได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถนาความรู้มาสอนผู้เรียน
ให้สามารถพัฒนาระบบบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจนับ

- แบบลงทะเบียน

- แบบทดสอบ/ใบงาน

- แบบทดสอบ/ใบงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 ประเมินโครงการวิชาชีพ
2 นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา
3 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการขายและการตลาด
- แผนกวิชาการเลขานุการ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาออกแบบ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
5 อาหารครบวงจร
6 การหารายได้ระหว่างเรียน
7 บริการวิชาชีพการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน
8 ธนาคารโรงเรียน
9 การสัมมานาเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง นักการตลาดรุ่นใหม่ต้องเข้าใจอาเซียน (AEC)”
10 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
11 ฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
12 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13 พัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว
14 ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้
15 สร้างความร่วมมือและความตระหนักในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 1

ประเมินโครงการวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายตามระบบ
การพัฒนาความรู้ด้านการจัดทาโครงการวิชาชีพและการทาวิจัยเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกระบวนการ
การเรียนรู้ การประเมินโครงการเป็นวิชาที่จะให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแต่ละระดับได้แสดงออกในสิ่งที่คิดโดยบูรณา
การการเรียนรู้จากหลายวิชามาสรุปรวมเป็นโครงการก่อนจะจบการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจัดทากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนาเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้เกิดการวัดผลประเมินผลในรูปของบุคคลภายนอกเข้ามาประเมิน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวน 600 คน รับการประเมินจากบุคคลภายนอก
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาจานวน 600 คน นาเสนอผลงานต่อสาธารณะชน
8. สถานที่ดาเนินการ

โดมรวมน้าใจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผน
ออกคาสั่ง
ดาเนินการตามแผน
ติดตามการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาปีสุดท้ายจานวน 600 คน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา 600 คน ผ่าน
การประเมินโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา 600 คน ผ่าน
การประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-แบบสอบถาม

-

-แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2

นิเทศการสอนครูผู้สอนของสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุบาคม 2556 – ตุลาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นงานและหน้าที่หลักในการพัฒนา
หลักสูตรรวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายหลักของสถานศึก ษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของสถานศึกษาจึงต้องมีการประเมินการสอนของครูผู้สอนทุก
ท่านในด้านการจัดการเรียนสอนของครูทุกแผนกวิชาเพื่อนาไปสู่คุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนา
ข้อมูลไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและนาผลไฟพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
6.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูแต่ละท่านในแต่ละแผนกวิชา
6.3 เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถานศึกษา
6.4 เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนครุผู้สอนทุกท่านที่ได้รับการประเมิน จานวน 11 แผนกวิชา
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนทีไ่ ด้รับการประเมินนาผลไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และจัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการนิเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผลการนิเทศ และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุง
สรุปและรายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งผลการนิเทศให้ครูผู้สอนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
มีนาคม – เมษายน 2556
พฤษภาคม – ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557 – พฤษภาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีความเข้มแข่งทางด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- คุณภาพการสอนของครูผู้สอน
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพของครูผู้สอน และของ
ผู้เรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการนิเทศ

- แบบนิเทศการสอนของครู

- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลของ
การประเมินเป็นรายบุคคล

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการและแผนกวิชา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานธุรกิจและสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติมีความสาคัญมากเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ที่
หลากหลาย และได้รับประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นาไปประยุกต์ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการ

56

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ติดต่อประสานงาน
ประเมินโครงการ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
254,200

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
254,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ไปประกอบการเรียน และประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ - การเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
-นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจร้อย - แบบสอบถาม
ละ 80

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.1

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอน
ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีความสาคัญมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษามีความรู้หลากหลายและได้รับประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงควรมีการจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างงาน สร้างอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
8,680

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,680

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
11.2 นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ในการเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กายเข้าร่วมโครงการศึกษาหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กายมีความพึงพอใจต่อการศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.2

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม 2556 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอาหาร ให้
นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะมีความสาคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพราะจะทาให้ผู้เรีย นมีทักษะในระดับหนึ่งเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายและนา
ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการทัศนศึกษาในด้านวิชาชีพอาหารทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึงได้จัดโครงการศึกษา
งานสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในจังหวัดที่ใกล้เคียง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
24,025

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
24,025

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
โภชนาการเข้าร่วมโครงการศึกษาหา
เช็คชื่อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
- จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
โภชนากรมีความพึงพอใจต่อการศึกษา
หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.3

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามนโยบายนของคณะกรรมการอาชีวศึกษามุ่งมั่นให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอบปฏิรูปการสอนซึ่งการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับความก้าวหน้าของการ
พัฒนาผลงานของวิชาชีพให้มีความ ทันสมัย ทั้งด้านผลผลิตและรูปแบบการนาเสนอดังนั้นผู้เรียนต้องมีโอกาสได้เรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการจริงหรือสถานที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกตลอดเวลาและนาความรู้
ไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น
6.2 เพื่อส่งเสริมให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ของสถานประกอบการ
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครู นักเรียนได้ความรู้ทางวิชาชีพและประสบการณ์
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสาคัญของผลงานทางวิชาชีพใหม่ ๆ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
11,935

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
11,935

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงมารใช้ประกอบการเรียนวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมเข้าร่วม - สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
โครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ เช็คชื่อ
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จานวน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมมีความพึง - จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
พอใจต่อการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.4

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นประสบการณ์จริง
ดังนั้นการให้นักเรียนไปศึกษาดูงานสถานประกอบการต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นแนวคิดในการประกอบการอาชีพในอนาคตของ
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เห็นการพัฒนาทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพทาให้เกิดความสับสนที่จะ
เรียนรู้เพิ่มขึน้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนามาปรับใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่ไปดูงาน
6.2 นักเรียนสามารถนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับประกอบอาชีพในอนาคต
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีได้รับประสบการณ์จากสถานที่ไปดูงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง

64

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
51,305

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
51,305

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วม
โครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จานวน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีมีความ
พึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อย
ละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.5

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการตลาดให้
นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความรู้เกิดทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสาคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
เพียงพอเพราะจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่ งเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้แบบ
หลากหลายและได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านธุรกิจ จึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดใกล้เคียง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ
6.3 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดาเนินชีวิตประจาวัน และประกอบอาชาในอนาคต
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้ทางด้านการตลาด
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่ร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
37,200

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
37,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการขายและ
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
การตลาดเข้าร่วมโครงการศึกษาหา
เช็คชื่อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการขายและ
- จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
การตลาดมีความพึงพอใจต่อการศึกษา
หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.6

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งจาเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะเกิด
ประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาเจตคติด้วยความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนกล้าคิดกล้าทาตัดสินใจเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ข่าวสารสนเทศเป็นคนหูตากว้างไกลมีวิสัยทัศน์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
33,325

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
33,325

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการเข้า - สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
ร่วมโครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง เช็คชื่อ
การเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการมี - จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
ความพึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.7

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีความสาคัญมากเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้หลากหลายและได้รับประสบการณ์จากนอกสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเห็นสภาพการทางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
36,115

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
36,115

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
ร่วมโครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง เช็คชื่อ
การเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
มีความพึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.8

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้านวิชาชีพศิลปะกรรมด้านการออกแบบผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากตาราเรียนและจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มี
มุมมองที่เปิดกว้างทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนาไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดี
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
17,050

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
17,050

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบเข้า
ร่วมโครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกการออกแบบมีความ
พึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อย
ละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.9

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้านวิชาชีพศิลปกรรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทังจากตาราเรียน และจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์มีมุมมองที่เปิดกว้างทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนาไปเป็นแบบอย่าง
ได้อย่างดี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนภายนอกวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

จังหวัดใกล้เคียง

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

74

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
17,050

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
17,050

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริง และเกิดทัศนคติที่ดี เกิด
ความภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
กราฟิกเข้าร่วมโครงการศึกษาหาความรู้ เช็คชื่อ
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
กราฟิกมีความพึงพอใจต่อการศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3.10

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความจาเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องประสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
ซึ่งการจัดทัศนศึกษาพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบการจึงเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดความรู้โดยรวมแก่ผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยว
6.2 ได้เกิดการประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมทัศนศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
17,515

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
17,515

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยว
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
การท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการศึกษาหา เช็คชื่อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
- จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
การท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 4

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการออกแบบเสื้อผ้าผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากการเข้าเรียนและจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาซึ่งจะทาให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์มุมมองที่กว้าง และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาผลงานในด้านการตัดเย็บและการออกแบบเสื้อผ้า
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวช.1, 2, 3 ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวช.1, 2, 3 นาความรู้และประสบการณืไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
4,000

ค่าวัสดุ
1,750

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,750

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
11.2 นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ในการเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.1, 2, 3 แผนกวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกายเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา จานวนร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ปวช.1, 2, 3 แผนกวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกายมีความพึงพอใจต่อ
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ

79

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 5

อาหารครบวงจร

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกอาหารและโภชนาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

กันยายน 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ดังนั้นแงแผนกอาหารและโภชนาการจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการคิดเป็น ทาเป็น
และบริหารจัดการได้ครบถ้วนตามหลักนโยบายของการเรียนวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น บริหารจัดการได้
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง
6.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาระดับปวช. ปวส. จานวน 145 คน ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในกรประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคุณครูในแผนกวิชา
เสนอโครงการ
รับงาน
วางแผนจัดเตรียมวัสดุ
จักทา และบริการ
สรุป

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน – พฤศจิกายน 2555
กันยายน – พฤศจิกายน 2555
กันยายน – ตุลาคม 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดทา คิดเน้น บริหารจัดการโครงการได้
11.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 145 คน - จานวนงาน/ชิ้นงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
เชิงคุณภาพ
-นักเรียน นักศึกษามีความรู้
- แบบสอบถาม
ความสามารถในการทาโครงการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 6

การหารายได้ระหว่างเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อใช้
เป็นทุนในการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงเห็นความสาคัญของการจัดโครงการ
ผลิตสินค้าและบริการงานจ้างทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมา
ทางด้านวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ มาประยุกต์ในการหารายได้ควบคู่ไปกับการเรียนเป็นการส่ งเสริมให้เกิดทักษะความชานาญ
ทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการผลิตผลงาน
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการหารายได้และมีความรับผิดชอบ
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวน 15 คน มีทักษะในการผลิตและให้บริการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาผลิตและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการแข่งขัน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน – สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะในการแข่งขันได้
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผลงานจากการแข่งขันทักษะ
เชิงคุณภาพ
- ได้ผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการประยุกต์ความรู้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากการสังเกตผลงาน

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 7

บริการวิชาชีพการจัดทาบัญชีครัวเรือนสู่ชมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

นางกันยา รัตนพวงทอง และครูแผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงกาหนดแนวทางการ
ดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด และรู้จักใช้จ่ายการจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นแนวทางการปฏิบัติวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รู้ว่าได้
ใช้จ่ายอะไรไปบ้างบางอย่างจาเป็นหรือบางอ ย่างไม่จาเป็น ดังนั้นการที่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ออกไป
บริการให้คาแนะนาในการจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นการให้บริการวิชาชีพการบัญชีแก่สังคมเพื่อฝึกทักษะการจัดทาบัญชีของ
นักเรียน นักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เป็นการฝึกทักษะการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของนักเรียน นักศึกษาในการเผยแพร่แก่สังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 300 คนได้บริการให้คาแนะนาการบันทึกบัญชีครัวเรือน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดทาบัญชี และการบริการวิชาชีพสู่สังคม
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

ตามภูมิลาเนาที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดทาสมุดบัญชีครัวเรือน
แจกจ่ายให้นักเรียน นักศึกษาออกไปให้คาแนะนาแก่ชุมชน
สรุปผล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 255
พฤศจิกายน 2555-31 กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีให้บริการจัดทาบัญชีครัวเรือนในชุมชนที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 300 คน ให้บริการ
คาแนะนาการบันทึกบัญชี
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
บันทึกบัญชี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม

- สอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วม
โครงการ

- แบบสอบถาม

85

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 8

ธนาคารโรงเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

นางกันยา รัตนพวงทอง และครูแผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนกพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันมุ่งเน้นให้รู้จักประหยัดและเก็บ
ออมอยู่อย่างพอเพียง จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เก็บออมและฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียนซึ่งให้บริการในการรับ
ฝากเงิน ถอนเงินจากนักเรียน นักศึกษา และบุคลกรของวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจและธนาคารโรงเรียนยัง
เป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์จริงในงานด้นการธนาคาร
6. วัตถุประสงค์
6.1 ให้บริการรับฝาก ถอนเงินเป็นการส่งเสริมการออม
6.2 เป็นสถานที่ดาเนินการให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการทางานระบบธนาคาร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ดาเนินการส่งเสริมและให้บริการในการรับฝากเงิน ถอนเงินจากนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัดมีการเก็บออมเงินส่วนที่เหลือ
8. สถานที่ดาเนินการ

ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ดาเนินโครงการรับฝากเงิน ถอนเงินในแต่ละวันและนาส่งเงินให้แก่
ธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรีทุกสิ้นวัน
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย รู้จักการประหยัด และการเก็บออม
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ฝึกการทางานในระบบธนาคาร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1,000 คน เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มีการเก็บออมและรู้จัก
ประหยัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- รายชื่อผู้เปิดบัญชีกับธนาคาร
โรงเรียน

- ทะเบียนผู้ฝากเงินกับธนาคาร
โรงเรียน

- รายละเอียดการฝากเงิน

- ทะเบียนผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 9

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด “เรื่อง นักการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจอาเซียน (AEC)”

2. ผู้รับผิดชอบ

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน มีการแข่งขันสูงทั้งในตลาดภายในประเทศ
และตลาดระหว่างประเทศโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนที่เกิดจากการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียจะมีความสมบูรณ์จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
การตลาดจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด เรื่อง นักการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจอาเซียน (AEC) เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การ
เปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันจะเป็นการเตรียมความพร้ อมให้นักเรียน
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน และการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
6.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสามารถปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
6.5 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จานวน 80 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาดมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาด และประชาคมอาเซียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
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8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมเตรียมการ
ติดต่อวิทยากร
ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านดารตลาด และการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาดสามรรถสอบได้คะแนนที่
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ขายและการตลาดสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการตลาด และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 10

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

นางเพียรใจ

ม่วงภาษี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน กา รจัดการเรียนการสอนด้านการตลาดให้
นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ เกิดทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสาคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอเพราะจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้แบบหลากหลายแ ละ
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจจึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ
6.3 เพื่อให้เกิดทักษะที่ดี มีความคิดริเริ่มในการสร้างงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จานวน 50 คน
7.2 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมเตรียมการ
ติดต่อสถานประกอบการ
ดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาดสามารถสอบได้คะแนนที่
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ขายและการตลาดสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในหลักการทางการตลาดได้มาก
ขึ้นและทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 11

ฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนของครู และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการหารายได้ระหว่างเรียน
เป็นการผ่อนภาระของผู้ปกครองและใช้วิชาชีพของตนเองให้เป็นประโยชน์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชานาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตประจาวัน
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีรายได้ระหว่างเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขาย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการขายตรงได้
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องฝึกปฏิบัติการขายตรงแผนกวิชาการขายและการตลาด อาคาร 1 ชั้น 3
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อประสานงานกับบริษัท
ดาเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555–กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชานาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตประจาวัน
11.2 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีรายได้ระหว่างเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ยอดขายของโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
ขายตรง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต

- การประเมินผล

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 12

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยและ 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมกันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
เกิดการติดต่อค้าขายอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานที่มีทักษะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
10 ประเทศ
อาเซียน ทั้งนี้อยู่ภายใต้กฎต่าง ๆ ที่กาหนดร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนอานาจการต่อรองด้านธุรกิจการค้ากับประชาคมต่าง ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้เข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษทางสาขาอาชีพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้เข้าใจและมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมและเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ร้อยละ 75 รู้และเข้าใจศัพท์ทางอาเซียน
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ร้อยละ 75 รู้และเข้าใจศัพท์ทางสาขาอาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการเห็นความสาคัญต่อการสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผนโครงการ
กาหนดรูปแบบและระยะเวลา
ดาเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษตามสาขาอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ
11.3 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียน นักศึกษาแผนก
วิชาการเลขานุการทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
เลขานุการทุกคนได้รับความรู้ด้าน
คาศัพท์อาเซียนและศัพท์สาขาอาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การหาค่าร้อยละ

- แบบสอบถาม

- ใบสรุปความรู้

- แบบฟอร์มสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 13

พัฒนาผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยว

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาการท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นแผนกวิชาจึงได้จัดทาโครงการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
6.2 ให้ความรู้และพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ AEC โดยเน้นทั้งด้านการใช้ภาษา และความรู่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ จานวน 105 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้และสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานด้านการจัดซื้อ
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
3,600
40,000

ค่าวัสดุ
1,400

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
มกราคม – มีนาคม 2556
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
45,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนของแผนกวิชาการท่องเที่ยวจานวน 105 ได้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยว
11.2 นักเรียนของแผนกวิชาการท่องเที่ยวที่เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเข้า - การลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู และศึกษาดูงาน
งานด้านการท่องเที่ยวจานวน 105
คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนของแผนกวิชาการท่องเที่ยว - การฝึกปฏิบัติและการทดสอบ
ที่เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเที่ยวได้รับความรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือการประเมิน
- เอกสารกรลงทะเบียน

- สังเกต
- แบบประเมิน
- แบบรายงานการเรียนรู้ของผู้เรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 14

ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ประกอบด้วยสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และการให้บริ การสืบค้นข้อมูลทาง Internet แล้วนั้น ทางห้องสมุดได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดทาป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ หมุนเวียนตลอดปี
การศึกษาเพื่อให้บริการสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วนตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาการเรียน และ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากป้ายนิเทศในเรื่องต่าง ๆ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จากการจัดป้ายนิเทศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
วางแผนในการจัดโครงการ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดาเนินการ
ดาเนินการจัดป้ายนิเทศส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายเดือนตามวันสาคัญของชาติไทย
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
เมษายน – กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากป้ายนิทรรศการและโต๊ะแสดงหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
11.2 ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาสารสนเทศ
ด้วยตนเองจากป้ายนิทรรศการตามวัน
และเหตุการณ์ที่สาคัญตลอดปี
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จาก
ป้ายนิทรรศการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการค้นคว้า

- สังเกต

- ผลงานของนักเรียน นักศึกษา

- จากการสังเกตความสนใจ
- จากแบบสอบถามความคิดเห็น
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 15

สร้างความร่วมมือและความตระหนักในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานความร่วมมือ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์
เทียบเทียมมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ทางานร่วมกับผู้อื่นไ ด้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน เช่น ประชาคมอาเซียน การ
สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือจึงเป็นสิ่งสาคัญขั้นพื้นฐานในการที่จะดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มผู้สนใจที่จะใฝ่หาความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวโดยการผ่านจัดตั้งชมรมพัฒนาความรู้สู่อาเซียน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยกลุ่มยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาสู่เครือข่ายอาเซียน
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความจาเป็นในการพัฒนาความร่วมมือสู่ความเป็นสากล
(อาเซียน)
6.3 เพื่อให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความเป็นสากล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ร้อยละ 60 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความรู้ และมีความตระหนักในการพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยผ่าน
ทางกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ดาเนินการจัดตั้งชมรมพัฒนาความรู้สู่อาเซียน
ดาเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
10,000
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
1 - 30 ตุลาคม 2555
1 – 30 ตุลาคม 2555
1 – 30 ตุลาคม 2555
1 – 30 ตุลาคม 2555
1 – 30 ตุลาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนและสถานศึกษาได้พัฒนาสู่เครือข่ายอาเซียน
11.2 ผู้เรียนและโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความจาเป็นในการพัฒนาความร่วมมือสู่ความเป็นสากล (อาเซียน)
11.3 ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความเป็นสากล
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นปวช . และปวส . - ประเมินผลการดาเนินโครงการ
ร้อยละ 60 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ - ประเมินผลโครงการ
พัฒนาความรู้ และมีความตระหนักใน
การพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยผ่านทาง
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมและมีความพึง
พอใจในกิจกรรมในระดับมาก

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

101
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 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
30
31
32
33
34

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
ปรับปรุงงานบุคลากร
จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ
จัดซื้อรถตู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ส้วม HAS
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงห้องเรียน
ทาสีพื้นสนาม
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคาร 2
ปรับปรุงห้องน้าอาคาร 2
ปรับปรุงห้องทะเบียน
จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ์
พัฒนางานวิชาการ
หุ่นโชว์สตรี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121,122
พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชาการท่องเที่ยว
จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร
พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
เช่าสัญญาณเคเบิล
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร
จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปรับปรุงผิวหน้าโต๊ะและจัดซื้อเก้าอี้ห้องพวงชมพู
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ
จัดซื้อบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์งานครูที่ปรึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 1

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

ทุกแผนกวิชา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน้าที่หลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการ
เรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และได้สื่อเรียนรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และได้สื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
6.2 ได้รับวัสดุฝึกวัสดุการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
6.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ได้สื่อการเรียนรู้และผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเกิดทักษะการเรียนรู้และได้สื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
8. สถานทีด่ าเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1-30 ตุลาคม 2555
กันยายน 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
1,741,640

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,741,640

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีวัสดุในการเรียนการสอนใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจใน - ประเมินเชิงประจักษ์
วัสดุการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใช้วัสดุการเรียน - ประเมินเชิงประจักษ์
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง

- สภาพจริง
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 2

ปรับปรุงงานบุคลากร

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของงานบุคลากรสิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญคือสภาพความพร้อมของครุภัณฑ์สานักงานที่ต้องเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติงาน คือ คอมพิวเตอร์เค ส งานบุคลากรจึงเห็นควรปรับปรุงให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจึงทาให้การทางานล่าช้าไม่ทันตามกาหนดเวลา
จึงเห็นสมควรจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่จาเป็นดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในงานบุคลากรต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานบุคลากรเอื้อต่อการทางานและการให้บริการ
6.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานบุคลากร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ห้องบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีระเบียบและจัดระบบการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีครุภัณฑ์เพียงพอและอานวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
สารวจสเป็กครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1-30 ตุลาคม 2555
1-30 ตุลาคม 2555
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
25,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานบุคลากรได้รับการปรับปรุงมีความสะดวกและความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
11.2 มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการทางานที่เป็นระเบียบพร้อมให้บริการต่อบุคลากรในสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ห้องบุคลากรได้รับการปรับปรุงโดยมี - ประเมินเชิงประจักษ์
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพร้อมในการทางาน - ประเมินเชิงประจักษ์
เพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง

- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 3

จัดหาครุภัณฑ์งานพัสดุ

2. ผู้รับผิดชอบ

นางสุดารัตน์

ผิวรุ่งสุวรรณ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู อาจารย์ และจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ติดต่อประสานงาน และจัดทาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งของเดิมที่มีอยู่
เก่าและล่าช้ามาก และเมื่อมาใช้กับโปรแกรมระบบงานพัสดุก็ไม่สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพเครื่องจะค้างบ่ อยทาให้
ทางานล้าช้า
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในงานพัสดุ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเวลา
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (งานพัสดุ)

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อ
สรุปและรายงานผล

ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม

ระยะเวลา (เดือน ปี)
2555
2555
2556
2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,400

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
22,400

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
11.2 ได้รับเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง - สอบถาม
- เก้าอี้สานักงานจานวน 2 ตัว
เชิงคุณภาพ
- สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ
- สังเกต
รวดเร็วทันเวลา

เครื่องมือประเมิน
- ใบจัดซื้อจัดจ้าง

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 4

จัดซื้อรถตู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช . ปวส. ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาอาชีพตามโครงการ 108 อาชีพ ซึ่งในการพัฒนาอาชีพได้ดาเนินการในท้องที่อาเภอต่าง ๆ จึง
มีความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษาได้ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสารวจตนเอง วางแผนและกาหนดเป้าหมายการเรียนให้สาเร็จ
ลุล่วงตามจุดประสงค์นอกจากนั้นในการจัดการเรียนรู้ครูจาเป็นต้องกาหนดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่เฉพา
ะใน
ห้องเรียน จาเป็นต้องรู้จากองค์ความรู้ภายนอกความจาเป็นด้านการใช้ยานพาหนะในการเดินทางจึงเพิ่มขึ้น วิทยาลัยฯ จึง
ต้องจัดหายานพาหนะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของครู นักเรียน นักศึกษาในการทาภารกิจต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน
7.2 เชิงคุณภาพ
การบริหารทางการศึกษาและปฏิบัติงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พัสดุดาเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555

ค่าครุภัณฑ์
1,338,000

รวมงบประมาณ
1,338,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มียานพาหนะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลกรของ
วิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- รถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
(ดีเซล) จานวน 1 คัน
เชิงคุณภาพ
- การบริการทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 5

ส้วม HAS

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ระบาดของโรคติต่อ และเกิด
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการโดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ความ
สะอาด (Healthy) เพีย งพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถพัฒนาส้วมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินส้วม HAS
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
100,000

ค่าวัสดุ
300,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
400,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
11.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ห้องส้วมอาคาร 2 จานวน 6 ห้อง - จากผลงาน
ได้รับการปรับปรุง
- ส้วมของวิทยาลัยฯ มีสบู่ล้างมือทุก
ห้อง ช่วงเวลาเปิดเรียน 18 สัปดาห์
ทั้ง 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ส้วมของวิทยาลัยฯ พร้อมรับการ
- จากผลงาน
ประเมินมาตรฐานส้วม HAS

เครื่องมือประเมิน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 6

ปรับปรุงงานอาคารสถานที่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2257
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ให้เกิด
ความสวยงามแล้วเสร็จในเวลาที่กาหนดทาให้ทุกงานและทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการจนสาเร็จ เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่เดิมมี
อายุกาใช้งานที่ยาวนานมากแล้ว บางส่วนมีการชารุดเสียหายเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานอาคาร
สถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมให้กับงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาวัสดุใช้ในงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
6.2 เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
วัสดุใช้ในงานทดแทนของเดิม
7.2 เชิงคุณภาพ
ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการได้สาเร็จ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
30,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
23,000

รวมงบประมาณ
53,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูที่ร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
11.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เพื่อจัดหาวัสดุใช้ในงานทดแทน
ของเดิม
เชิงคุณภาพ
- ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการได้
สาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- การเข้าร่วมกิจกรรม

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 7

เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมี
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ และจากการเรียนการสอนได้ของนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้สามารถให้บริการได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อ
บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา งานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิงโดยจ้างช่าง
ผู้ชานาญงานจากตัวแทนจาหน่ายต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้งานถังดับเพลิงได้อย่างมั่นใจ
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เปลี่ยนถ่ายผงเคมีดับเพลิงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน จานวน 45 ถัง
7.2 เชิงคุณภาพ
ถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน
11.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิงที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงใหม่
- จากผลงาน
จานวน 45 ถัง
- เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่แทนของเดิม
จานวน 5 ใบ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิง - จากผลงาน
พร้อมใช้งาน
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังที่
ปลอดภัยต่อการใช้งาน

เครื่องมือประเมิน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 8

การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยอาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น มีลิฟต์ประจาตึกในการใช้งานให้บริการ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเกิดความ
ปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ งานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมบารุงโด ยจ้างช่างผู้ชานาญ
งานจากบริษัทเจ้าขอลิฟต์ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ดูแลลิฟต์ของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งานจานวน 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
ลิฟต์ของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
20,000

ค่าวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
60,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์พร้อมใช้งาน
11.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ลิฟต์อาคาร 2 ได้รับการซ่อมบารุง - จากผลงาน
จานวน 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์พร้อม - จากผลงาน
ใช้งาน
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์ที่
ปลอดภัยต่อการใช้งาน

เครื่องมือประเมิน
-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 9

ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีเครื่องทาน้าเย็นไว้คอยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ภายในวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดสุขลักษณะที่ดีวานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบล้างทา
ความสะอาด และเปลี่ยนสารกรองน้าจากทางบริษัทผู้ให้บริการที่มีความชานาญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
6.2 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ดูแลเครื่องทาน้าเย็นของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
7.2 เชิงคุณภาพ
เครื่องทาน้าเย็นของวิทยาลัยฯ จานวน 4 เครื่องพร้อมใช้งาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
27,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
27,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
11.2 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เครื่องทาน้าเย็นได้รับการเปลี่ยนสาร
กรองน้าจานวน 4 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมี
น้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
- เครื่องกรองน้ามีการล้างสารกรองน้า
ทุก 4 เดือน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 10

ปรับปรุงภูมิทัศน์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้สวยงามสดชื่นพร้อมต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรขอนงวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจโดยเน้นพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยเรียบง่ายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ สามารถดูแลเองเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดูแลภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาลัยฯ ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้สามารถดูแลภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม
6.2 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เกิดความสวยงาม
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจในภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
18,000

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
6,000

รวมงบประมาณ
39,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เกิดความสวยงาม
11.2 ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจในภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุใช้ในงานเพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ ได้
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก
ภาคภูมิใจต่อวิทยาลัยฯ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 11

ปรับปรุงห้องเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ให้เกิด
ความเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด ทาให้ทุกงานและทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการจนสาเร็จ เนื่องจาก
พัดลมที่ติดอยู่ภายในห้องเรียนเดิมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วบางส่วนมีการชารุดเสียหายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
ปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษางานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมให้กับงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อขัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
6.2 เพื่อให้ทุกห้องเรียนที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครุภัณฑ์ใช้ในงานทดแทนของเดิม
7.2 เชิงคุณภาพ
ทุกห้องเรียนสามารถดาเนินการได้สาเร็จ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
62,000

รวมงบประมาณ
62,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูที่ใช้ห้องเรียนมีความปลอดภัย
11.2 นักศึกษาที่ใช้ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานทดแทน
ของเดิม
เชิงคุณภาพ
- สามารถให้บริการทุกห้องเรียนได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 12

ทาสีพื้นสนาม

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ สนามกีฬาภายใน
โดมรวมน้าใจของวิทยาลัยฯ ใช้งานมานานมากแล้วสีมีการหลุดร่อนเห็นพื้นปูน เมื่อวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมภายในโดมรวม
น้าใจทาให้นักเรียน นักศึกษาไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมจากเหตุผลดังกล่าว งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงพื้นสนาม
ภายในโดมรวมน้าใจ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงพื้นสนาม และทาสีสนามกีฬาให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ทาสีพื้นสนามภายในโดมรวมน้าใจ
7.2 เชิงคุณภาพ
แก้ปัญหานักเรียนไม่อยากเข้าร่วมทากิจกรรม
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าวัสดุ
36,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
36,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูใช้ประโยชน์พื้นสนามเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
11.2 งานกิจกรรมจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ได้ต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- สีพื้นสนาม พื้นที่ 1,400 ตรม.
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียน
ภายในวิทยาลัยฯ ที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน
- จากผลงาน

- การสังเกต

126

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 13

ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันอาคาร
เรียนของวิทยาลัยฯ ได้มีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน พื้นปูนชั้นบนสุดเกิดการแตกร้าว พื้นผนังบางส่วนหลุดออก
ทาให้ประสบกับภาวะปัญหาน้ารั่วซึมเมื่อเกิดฝนตกหนักน้าไม่สามารถระบายได้ทันเกิดน้าท่วมขังบริเวณชั้นดาดฟ้าของทุก
อาคารเรียนตลอดแนวจึงทาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอนนอกจากนี้ยังอาจทาให้เกิดไฟฟ้าช็อตตามมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เรียน ผู้สอน และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว งานอาคารสถานที่จึงอนุญาตซ่อมแซมหลังคาคลุมอาคารเรียนทุก
อาคารของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความปลอดภัย
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
100,000

ค่าวัสดุ
250,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
350,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาและคุณครูใช้ประโยชน์อาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯ ได้อย่างเต็มที่
11.2 คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความปลอดภัยต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทุก
อาคารของวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียน
ภายในวิทยาลัยฯ ที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 14

จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคาร 2

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันอาคารเรียน
หมายเลข 2 ได้มีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ด้านหลังอาคารมีนกพิราบจานวนมากมาอาศัยทารังขยายพันธ์ และ
ถ่ายมูลทิ้งไว้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทาให้อาคารเรียนโดยเฉพาะแผนกอาคารและโภชนาการไม่สะอาด และอาจเกิดโรค
ระบาดซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เรียน ผู้สอน และเกิดความไม่สะอาดต่อทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 2
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 2 ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 2
7.2 เชิงคุณภาพ
เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

129

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
140,000

ค่าวัสดุ
700,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
840,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 2
11.2 นักศึกษาและคุณครูมีความปลอดภัยต่อเชื้อโรคที่มากับนกต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียน
หมายเลข 2
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียน
ภายในวิทยาลัยฯ ที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 15

ปรับปรุงห้องน้าอาคาร 2

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเกิด
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการโดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ความ
สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถพัฒนาส้วมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS โดยเริ่ม
ปรับปรุงห้องน้าอาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องส้วมครูและนักเรียนชายต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
100,000

ค่าวัสดุ
400,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
500,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ส้วมของวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
11.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ห้องส้วมอาคาร 2 จานวน 4 ห้อง - จากผลงาน
ได้รับการปรับปรุง
- ส้วมของวิทยาลัยฯ มีกระดาษชาระ
และสบู่ล้างมือทุกห้องช่วงเวลาเปิดเรียน
18 สัปดาห์ ทั้ง 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ส้วมของวิทยาลัยฯ พร้อมการ
- จากผลงาน
ประเมินมาตรฐานส้วม HAS

เครื่องมือประเมิน

-

- การสังเกต

132

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 16

ปรับปรุงห้องทะเบียน

2. ผู้รับผิดชอบ

นางขนิษฐา ภมรดล

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียน สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญคือสภาพความพร้อมของครุภัณฑ์สานักงานที่ต้อง
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานคือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นท์เตอร์ และตู้ใส่เอกสารงานทะเบียนจึงเห็นควรปรับปรุง
สภาพของห้องทะเบียนให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สะดวกต่อการพกพา เพื่อ
การอบรมหรือนาข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องตรวจสอบร่วมกัน ส่วนเครื่องปริ้นท์ เตอร์ที่มีอยู่เดิมใช้งานมานานจน
เครื่องรวนในเวลาเร่งด่วน เช่น ปริ้นท์ใบรบ. ใบประกาศนียบัตรให้ผู้สาเร็จการศึกษา มักติดขัดบ่อยๆ ทาให้งานล่าช้า ตู้
ใส่เอกสารงานทะเบียนมีสภาพชารุด เนื่องจากใช้งานมานานต้องมีการซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิมจึงเห็นสม ควรจัดซื้อ
และจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่จาเป็นดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในงานทะเบียนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงห้องทะเบียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการทางานและการให้บริการ
6.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานทะเบียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณผลผลิต
- ห้องทะเบียนได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นระเบียบและจัดระบบการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
7.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์
บุคลากรของงานทะเบียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีครุภัณฑ์เพียงพอและอานวยประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการที่ดีต่อไป
8. สถานที่ดาเนินการ

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดซ่อมแซม
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
40,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม – เมษายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
45,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ห้องทะเบียนได้รับการปรับปรุง มีบรรยากาศและความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
11.2 มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการทางานที่เป็นระเบียบพร้อมให้บริการต่อครูและนักเรียน นักศึกษา
11.3 ผู้มาขอใช้บริการพึงพอใจต่อการอานวยความสะดวกในการให้บริการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ห้องทะเบียนได้รับการปรับปรุงโดยมี - ประเมินเชิงประจักษ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้นท์เตอร์
ที่ใช้ในงานทะเบียนได้อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรงานทะเบียนมีความสุขและ - ประเมินเชิงประจักษ์
ความพร้อมในการทางานเพื่อการ
ให้บริการแก่ครู และนักเรียน
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน
- สภาพจริง

- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 17

จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์จัดทาจดหมายข่าว และแฟ้มภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ได้ปฏิบัติในแต่ละเดือนแก่นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่อ งปริ้นเตอร์ที่มีคุณภาพ แต่ขณะนี้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้อยู่หัวหมึกตันจึงไม่สามารถปริ้น
ภาพเพื่อจัดเก็บในแฟ้มได้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องที่มีคุณภาพ ภาพคมชัด เหมาะสมกับงานเผยแพร่
ข่าวสาร
6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
งานประชาสัมพันธ์สามารถจัดทาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทาแฟ้มรูปภาพ และงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7.2 เชิงคุณภาพ
จดหมายข่าวเดือนละ 1 ฉบับ แฟ้มภาพ และแฟ้มจดหมายข่าวอย่างละ 2 แฟ้ม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีคุณภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายแต่ละกิจกรรม
รวบรวมข้อมูลพิมพ์และส่ง Copy print
ส่งจดหมายข่าวที่ศาลากลาง
ทางานตามหน้าที่และที่หัวหน้าสั่ง
ทาแฟ้มภาพกิจกรรม และจดหมายข่าวเข้าแฟ้ม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ต้นเดือนทุกเดือน
กลางเดือนทุกเดือน
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ตลอดปี
ทุกเดือน

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
5,000

11.1 ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 งานประชาสัมพันธ์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- งานที่ปฏิบัติ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
เชิงคุณภาพ
- งานและรูปภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ปริมาณที่มีคุณภาพ

- ประมาณงาน

- ปริมาณงานที่มีคุณภาพ

- งานที่ผลิตมามีคุณภาพ

136

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 18

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานเอกสารการพิมพ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์ของงานบริหารทั่วไป (เอกสารการพิมพ์ ) ในบางส่วนได้ใช้หมดไปตามกระบวนการ
ทางาน และยังไม่มีครุภัณฑ์บางจาพวก ดังนั้นเพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ดีไว้ใช้งานจึงสมควรมีการจัดทาโครงการนี้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนและการจัดสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการงานบริหารทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) ปฏิบัติงานหรือหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทางานต่าง ๆ อย่าครบถ้วนสมบูรณ์
7.2 เชิงคุณภาพ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้และให้บริการต่อบุคลากรของสถานศึกษาในทุกส่วนงาน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องพวงชมพู (โสตทัศนศึกษา)

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ข้ออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมิน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ใช้บริการเอกสารการพิมพ์ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน
11.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ปฏิบัติงาน
- ปริมาณการใช้บริการมีเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ผลงานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ์

- เชิงประจักษ์

- แบบทดสอบ
- เชิงประจักษ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 19

พัฒนางานวิชาการ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – สิหาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยฝ่ายวิชาการมีภาระงานครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอนด้านหลักสูตร และสื่อรวมถึงการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานที่สร้างสื่อและ VTR รวมถึงการ
วางรูปแบบงานศิลปะเพื่อใช้พัฒนาสถานศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีระบบการใช้งานมาหลายปีทาให้การสร้างงาน
ศิลปะใหม่ ๆ ไม่สามารถสร้างได้เพราะกาลังเครื่องไม่รองรับทาให้การผลิตงานมีปัญหาตลอด เพื่อให้การพัฒนางานเป็นไป
ด้วยประสิทธิภาพจึงขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะผลิตงานศิลปะและ VTR ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
6.2 เพื่อผลิตสื่อและVTR ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
คอมพิวเตอร์ PC สมรรถนะสูง 1 เครื่อง
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนแผน
อนุมัติโครงการ
จัดซื้อ
ตรวจติดตาม

ระยะเวลา (เดือน ปี)
3 วัน กันยายน 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีสมรรถนะสูง 1 เครื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ - การประมวลผล

เครื่องมือประเมิน
- สังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายวิชาการ

เชิงคุณภาพ
-

-

-

140

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 20

หุ่นโชว์สตรี

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายจะต้องมีการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ . ที่ส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพและเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในวิชาชีพนอกเหนือจากในตาราซึ่ง ในบางรายวิชาจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน (หุ่นโชว์สตรี )
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่การเรียนมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนมีหุ่นเต็มตัวใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาชีพผ้า
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมีหุ่นเต็มตัวจานวน 2 ตัว ใช้ประกอบการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายใช้หุ้นประกอบการเรียนทาให้การเรียนมีคุณภาพมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการจัดซื้อ
สรุปรายงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
ตุลาคม – ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555-พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
12,000

รวมงบประมาณ
12,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมีหุ่นเต็มตัวจานวน 2 ตัว ใช้ประกอบการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานการใช้หุ่นประกอบการสอน
เชิงคุณภาพ
- ผู้สอนสามารถใช้หุ่นประกอบการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การรายงาน

- ผลการรายงาน

- เชิงประจักษ์จากการเรียน

- สรุปรายงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 21

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานของแผนกวิชาการขายและการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมเกิดแก่นักเรียน นักศึกษาห้องปฏิบัติการขายในปัจจุบันครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่อง
Protector เสีย
ลาโพงชารุด คอมพิวเตอร์เสีย ฯลฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ห้อง 121, 122 พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
6.2 เพื่อทาให้ห้องปฏิบัติการ ห้อง 121, 122 มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 ได้ปรับปรุงให้มีเครื่องเสียงครุภัณฑ์อุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้ในการเรียน
การสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

ห้อง 121, 122

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ทาการสอบราคา
ดาเนินการปรับปรุง
ประเมินผล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555-มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
1,500

ค่าครุภัณฑ์
23,000

รวมงบประมาณ
24,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 ได้ปรับปรุงพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
11.2 ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 มีอปุ กรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- พร้อมใช้งานในการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- ห้อง 121, 122 มีอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 22

พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียนได้ทาการเลือกระบบ Thin Client มาใช้ในการดาเนินงาน
ให้บริการตลอดภาคเรียนโดยเน้นที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต การบันทึกข้อมูล การให้บริการพิมพ์
เอกสารสี และขาวดา การให้บริการสแกนภาพ ทั้งนี้ ระบบแม่ข่ายที่ทาการเชื่อมต่อมีการทางานต่อขีดความสามารถของ
เครื่องที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 20 ลูกข่าย : 1 แม่ข่าย ซึ่งขณะนี้ทางานอยู่ที่ 30 ลูกข่าย : 1 แม่ข่าย
จึงดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อปรังปรุงประสิทธิภาพรวมถึงปรับสภาพอากาศด้วยการติดพัดลมโคจรเพื่อถ่ายเท
อากาศภายในห้องบริการอินเตอร์เน็ต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ต
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนในแผนกวิชาทุกคนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาใช้บริการเพิ่มขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ตรวจเช็คระบบ/ติดต่อประสานงาน
จัดซื้อจัดจ้าง/ปรับปรุงระบบ
ดาเนินงานให้บริการอินเตอร์เน็ต
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
55,000

รวมงบประมาณ
65,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เครื่องแม่ข่ายทางานที่ 20 : 1 ทาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
11.2 การระบายอากาศภายในห้องดีขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียน นักศึกษาทุก
สาขาวิชาใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- การบริการอินเตอร์เน็ตมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- สรุปจานวนผู้ใช้บริการ

- c[[li6x

- แบบสอบถาม

- รายงานผล

146

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 23

จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชาการท่องเที่ยว

2. ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชาการโรงแรมแลการท่องเที่ยว

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนประเภทคอมพิวเตอร์
และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งค้นคว้าข้อมูล การนาเสนอข้อมูลเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ซึ่งขณะนี้คอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาการท่องเที่ยวที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนยังไม่มีจึงเห็นสมควรที่จัดหาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน (ใช้ในห้อง 242)
6. วัตถุประสงค์
6.1 จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
6.2 จัดหาเครื่อง Printer จานวน 1 ตัว
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับคอมพิวเตอร์จานวน 1 ชุด พร้อม Printer 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพจานวน 1 ชุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานด้านการจัดซื้อ
ติดตั้งทดสอบการใช้งาน
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับคอมพิวเตอร์และ Printer จานวน 1 ชุด
11.2 แผนกวิชาการท่องเที่ยวมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับ
คอมพิวเตอร์พร้อม Printer จานวน
1 ชุด
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการท่องเที่ยวมี
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนคอมพิวเตอร์และ Printer ที่ - การสังเกต
ได้รับ
- การตรวจนับ

- การใช้ห้องเรียนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์

- สังเกตการใช้งาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 24

จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางห้องสมุดจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านจัดการวัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุห้องสมุดอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาในด้านการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นจากฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นทางห้องสมุดจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร
วารสาร หนังสือพิมพ์ และครุภัณฑ์ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นคว้าวิทยากรใหม่ให้ทันต่อข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ และการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศที่ทางห้องสมุดจัดหามาเพื่อให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ดาเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
200,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556
พฤศจิกายน 2555-มิถุนายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
200,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
11.2 ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษามี
ทรัยพากรสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- โปรแกรมห้องสมุด

- สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด

- เครื่องนับจานวน
- ทะเบียนการของใช้บริการ
- สมุดบันทึกขอใช้บริการ
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 25

พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่บริการบนเว็บไซต์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ทางห้องสมุดวิทยา ลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดการให้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการ
ให้บริการยืม-คืน ด้วนระบบแถมรหัส Barcode จากโปรแกรมห้องสมุดรหัสแถบ Kmitnb-bacs ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมย่อยจานวน 5 โปรแกรม โดยทางห้องสมุดได้ ดาเนินการในการ
จัดหาครุภัณฑ์และโปรแกรมให้บริการตั้งแต่ปี 2543 มาแล้ว และขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ดาเนินการอัฟเดทโปรแกรม เพื่อให้บริการโปรแกรมห้องสมุดบนเว็บไซต์ได้ผู้ใช้บริการสามาตรวจเช็ครายการยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศของตนเองได้โดยไม่ต้องมาติต่อที่ห้องสมุด และทางห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เห็นถึงความสาคัญ
ในการให้บริการและได้รับความพึงพอใจเป็นหลักเพื่อให้ก้าวทันต่อวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงขอดาเนินการให้
การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อให้บริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้การบริการจัดการในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของงานห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เพื่อให้บริการในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ระบบการให้บริการบนเว็บไซต์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
โปรมแกรมห้องสมุดได้รับการพัฒนาให้บริการที่ทันสมัย โดยสามารถสืบค้นการให้บริการโดยผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นข้อมูลและการให้บริการจากเว็บไซต์
7.2 เชิงคุณภาพ
ทางห้องสมุดได้ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดาเนินการรับการอบรมในการใช้โปรแกรม
สรุปผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
10,000
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
12,500

รวมงบประมาณ
22,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 โปรแกรมห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและสามารถให้บริการบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติผู้เข้าใช้บริการ

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องสมุด

- การใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ

- แบบประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 26

เช่าสัญญาณเคเบิล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยการเรียนการสอนปัจจุบันจาเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาช่วยเสริมเพื่อให้ได้ทราบถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนีอ้ ย่างเป็นปัจจุบันโดยมีภาษาเป็นสื่อกลางเรียนรู้ภาษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถ ฝึกภาษา ได้จากการดูรายการต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดจาดทั่วโลกซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วนตนเอง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านการฟัง และพูดจากสื่อที่เป็นจริง
6.2 เพื่อเป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาเข้ากับสังคมโลก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ได้เช่าสัญญาณเคเบิลตามระยะเวลาที่ได้ขออนุมัติ
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผู้เรียนที่มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้อื่นได้ด้วย
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการเช่าสัญญาณเคเบิล
สรุปรายงานการดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
กันยายน 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
19,200

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
19,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาเพิ่มพูนจากเดิมจนสามุนาไปใช้ในชีวิตจริง
11.2 ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นสามารถนาไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์ใน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ - สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ด้วนตนเอง
- สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ - สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 27

จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของการจัดการสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ การบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถา นการณ์ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอานาจ
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
6.2 ทาให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนทาให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อให้บริการและใช้งาน
ดาเนินการในการจัดเตรียมวัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556
พฤศจิกายน 2555-มิถุนายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
30,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และเพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
11.2 ผู้เรียนได้ประโยชน์จากสื่อเต็มเพื่อเสริมความรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจานวนวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีวัสดุครุภัณฑ์ใน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- สรุปสถิติการยืม-คืนประจาเดือน

- สถิติผู้ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

- เครื่องนับจานวน
- สถิติการเข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 28

จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านภาษา ดังนั้นทางห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วน
ตนเองจาเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงจาเป็นต้องมีหนังสือ นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ ด้านภาษา เพื่อ
พัฒนาในด้านการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา
ดังนั้นทางห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเองจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ นิตยสาร วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ ด้านภาษา เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าวิทยาการใหม่ให้ทันต่อข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาค้าคว้าหาความรู้
และการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศที่ทางห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองจัดหามา
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ดาเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556
ตุบาคม 2555-พฤษภาคม 2556
พฤศจิกายน 2555-มิถุนายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
11.2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทรัพยากร
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- สถิติการยืม-คืน

- สถิติผู้เข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

- เครื่องนับจานวน
- ทะเบียนการขอใช้บริการ
- สมุดบันทึกการขอใช้บริการ
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 29

จัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2. ผู้รับผิดชอบ

นางเก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู- อาจารย์ ผู้เรียน และสถานประกอบการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน และจัดทาเอกสารข้อมูลเป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปจึงจาเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไม่รวมจอ
7.2 เชิงคุณภาพ
มีอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อ
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
มกราคม 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
15,000

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไม่รวมจอ
11.2 สามารถใช้งานจากเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ไม่ - สอบถาม
รวมจอ
เชิงคุณภาพ
- สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมี
- สังเกต
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- ใบจัดซื้อจัดจ้าง

-
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 30

ปรับปรุงผิวหน้าโต๊ะและจัดซื้อเก้าอี้ห้องพวงชมพู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสื่อการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ในห้องพวงชมพูที่ใช้ในขณะนี้มีสภาพไม่ดีมาก ๆ เพราะเนื่องจากของที่ใช้ได้ใช้มานานมาก
แล้ว (10 กว่า ) จึงทาให้การใช้โต๊ะเก้าอี้ในการเรียนการสอนหรือการประชุมต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพมาก และจากการ
ปรึกษาท่านผู้บริหารก็ไดรับคาตอบว่าสมควรเปลี่ ยนแปลงได้ ดังนั้นเพื่อให้มีโต๊ะและเก้าอี้ที่ดีขึ้นจึงสมควรมีการจัดทาตาม
โครงการนี้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ห้องเพื่อเรียนหรือประชุมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้ห้องได้ทาการสอนหรือประชุมปฏิบัติงานหรือหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทางานทั้งการเรียนการสอนและการประชุมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
7.2 เชิงคุณภาพ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้และให้บริการต่อบุคลกรของสถานศึกษาในทุกส่วนงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องพวงชมพู
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมิน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
27,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
27,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ใช้บริการห้องพวงชมพูได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน
11.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ปฏิบัติงาน
- ปริมาณการใช้บริการมีเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ผลงานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ์

- เชิงประจักษ์

- แบบทดสอบ
- เชิงประจักษ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 31

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบงานสื่อการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสื่อการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องวัสดุและครุภัณฑ์ของงานสื่อการเรียนการสอนในบางส่วนได้ใช้หมดไปตามกระบวนการทางาน และยังไม่มี
ครุภัณฑ์บางจาพวก ดังนั้นเพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่ดีไว้ใช้งานจึงสมควรมีการจัดทาโครงการนี้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการงานสื่อการเรียนการสอนปฏิบัติงานหรือหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการสทางานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
7.2 เชิงคุณภาพ
มีวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้และให้บริการต่อบุคลากรของสถานศึกษาในทุกส่วนงาน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องพวงชุมพู (โสตทัศนศึกษา)

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมิน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ค่าครุภัณฑ์
12,000

รวมงบประมาณ
22,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ใช้บริการงานสื่อการเรียนการสอนได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน
11.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ปฏิบัติ
- ปริมาณการใช้บริการมีเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ผลงานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ์

- เชิงประจักษ์

- แบบสอบถาม
- เชิงประจักษ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 32

พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานเอกสาร สะดวก รวดเร็ว สามารถนาเสนอในรูปรายงานเพื่อ
การเผยแพร่ทั้งในและนอกสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านการใช้วัสดุสานักงานที่มีคุณภาพย่อมมีความสาคัญอย่างยิ่ง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
6.2 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของงาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพมีความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่อย่างชัดเจน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ใช้งานเพื่อการผลิตเอกสาร

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ปีการศึกษา 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เอกสารมีความเรียบร้อย
11.2 สะดวกในการผลิตเอกสาร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
- จานวนเครื่องปริ้นเตอร์
เชิงคุณภาพ
- ชิ้นงานมีความเรียบร้อย ละเอียด
ชัดเจน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนนับ

- สังเกต

- สังเกต

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 33

จัดซื้อบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์งานครูที่ปรึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

นางสามใจ

บุญมี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแลติดตามให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาเป็นระเบียบที่สามารถใช้ได้สะดวกขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้งานครูที่ปรึกษามีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานครูที่ปรึกษาได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
6.2 เพื่อบริการข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาต่อคุณครูที่ปรึกษาเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บอร์ดกระจกจานวน 1 ชุด
7.2 เชิงคุณภาพ
งานครูที่ปรึกษาสามารถให้บริการในเรื่องต่อไปนี้
1. ข้อมูลหรือผลงานของนักเรียน นักศึกษามรการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ได้
2. การแจ้งข่าวสารระหว่างงานครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาเป็นระบบมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบของงานพัสดุ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 255
ธันวาคม 2555
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
3,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
11.2 ครูที่ปรึกษามีความสะดวกในการดเนินการด้านข้อมูลมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- บอร์ดกระจกจานวน 1 บอร์ด
เชิงคุณภาพ
- งานครูที่ปรึกษาสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการได้
อย่างรวดเร็วมาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

- แบบสอบถาม

-

- รายงานผลการปฏิบัติการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 34

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์มนต์ชัย อัมพวานนท์ และทีมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2555 - พฤศจิกายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาต่อจานวนหนึ่ง ดังนั้นงาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้เรียนเชิญประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และคณะครู ร่วมบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน ประพฤติดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียน นักศึกษา
ในระดับหนึ่ง และเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา จึงได้
จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 100 ทุน
6.2 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 100 ทุน
7.2 เชิงคุณภาพ
จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษา สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา
ประเมินโครงการ
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัยฯ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน 100 ทุน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดซื้อวัสดุตามจานวนที่ต้องการ
- จัดเงินทุนได้ 100 ทุน และมอบให้
นักเรียน นักศึกษาจานวน 100 ทุน
เชิงคุณภาพ
- โครงการดาเนินงานลุล่วงไปด้วยดี

ค่าวัสดุ
30,000

วิธีการประเมิน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

เครื่องมือการประเมิน

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับงบประมาณ - ใบเสร็จรับเงินการซื้อวัสดุ
- ตรวจสอบจานวนที่มอบให้ผู้รับทุนกับ - ทะเบียนรับเงินผู้มีจิตศรัทธา
เป้าหมายที่ตั้งไว้
- ฝ่ายประเมินแจกแบบสอบถามผู้ที่
เกี่ยวข้อง

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
การประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน
ผู้ประสานสิบทิศ
การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์
พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
จัดทาคู่นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
จัดซื้อเวชภัณฑ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 1

จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจะต้องออกบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษา จนจบหลักสูตร และบัตรประจาตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
จะต้องมีรูปแบบที่อานวยความสะดวก งานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่า บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ควรจะมีความคงทน
ถาวรแบบพลาสติก โดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทาบัตร โดยขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากรที่เก็บจากนักเ รียน นักศึกษา
เข้าใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา คนละ 100 บาท (ประมาณ 800 คน)
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจาตัวที่ทันสมัย มีความคงทนต่อการใช้งานตลอดการเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณผลผลิต
- ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจาตัวใช้ตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์
- นักเรียน นักศึกษาได้รับบัตรประจาตัวไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อกับหน่วยงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่รับจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
ดาเนินการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา
บริษัทส่งมอบบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาให้กับงานทะเบียน
รายงานโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
80,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
80,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนใน ปีการศึกษา 2556
ได้อย่างเป็นระบบ
11.2 งานทะเบียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาทางาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช .1
ประมาณ 600 คน และปวส .1
ประมาณ 200 คน มีบัตรประจาตัว
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
เชิงคุณภาพ
- การจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
นักศึกษาใหม่ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินจากจานวนนักเรียน
นักศึกษาได้รับบัตรครบถ้วน

- นักเรียน นักศึกษาใหม่มีบัตร
ประจาตัวใช้

- ประเมินจากผลงานที่จัดทาบัตร
ประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา

173

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 2

สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูและผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแล ติดตาม ให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต่อเนื่ องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดทาโครงการสมุด
ประจาตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลของตนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมอย่างสมบูรณ์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จานวน 900 คน มีสมุดประจาตัวคนละ 1 เล่ม ตลอดหลักสูตร
6.2 เพื่อการบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่จานวน 900 คน มีสมุดประจาตัวคนละ 1 เล่ม ตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้
1. การพบนักเรียน นักศึกษาประจาสัปดาห์ (Home Room)
2. ข้อมูลทางการเรียนตลอดหลักสูตร
3. ข้อมูลสุขภาพคุณลักษณะของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ จิตพิสัย
8. สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดซื้อและจัดจ้างสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
ประชุมชี้แจงบทบาทและความสาคัญของสมุดประจาตัว
กาหนดปฏิทินตารางการจัดส่งสมุด
รายงานผลการดาเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
21,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
พฤษภาคม 2556
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
21,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูที่ปรึกษามีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษามากขึ้น
11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่จานวน 900 - รายงานการรับมอบสมุด
คน มีสมุดประจาตัวคนละ 1 เล่ม
ตลอดปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทของ - แบบสอบถาม
สมุดประจาตัวและสามารถปฏิบัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมได้ถูกต้อง
- สมุดประจาตัวได้จัดส่ง 1 ครั้ง ต่อ
1 ภาคเรียน

เครื่องมือประเมิน
-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 3

การประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม – ตุลาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการให้การให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีการรับรู้
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้ปกครองมีบทบาทอย่างสาคัญอย่างยิ่งใน
การที่ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างเป็ นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาในฐานะที่
รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองจึงได้กาหนดการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาส
ในการเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ ในแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายทางการศึกษาที่วิทยาลัยจะดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
6.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง วิทยาลัยและครูที่ปรึกษา
6.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าประชุมที่วิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียงกันมากกว่าร้อยละ 90
7.2 เชิงปริคุณภาพ
ผู้ปกครองเข้าใจในนโยบายของวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในการติดต่อกับสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
7,200

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
12 พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
22,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมมีความร่วมมือในการเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 90
11.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้นเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการเข้าใจ
บทบาทของผู้ปกครองและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
- สามารถสร้างความเข้าใจระหว่าง
วิทยาลัยฯ กับผู้ปกครองในนโยบาย
ต่าง ๆ ได้ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับจานวนผู้ปกครองตามรายชั้น
เรียน

-

- แบบสอบถาม
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 4

ผู้ประสานสิบทิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

นางสมใจ

บุญมี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแล ติดตาม ให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ยัก
ศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงจัดทาโครงการผู้ประสานสิบทิศ
ในการที่จะมีผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องโดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเอกสาร
ข้อมูล และอื่น ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการดูแลเพื่อร่วมห้องในทุกด้าน
6.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาห้องละ 3 คน จานวน 65 ชั้นเรียน รวม 195 คน เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถช่วยงานครูที่ปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดส่งเอการการพบนักเรียน นักศึกษาประจาสัปดาห์ (Home Room)
2. การจัดส่งสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษาและระเบียบความดี
3. การจัดทาแฟ้มสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน 1 แฟ้มต่อปีการศึกษา
4. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประสานสิบทิศ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในแต่ละห้อง ๆ ละ 3 คน
จานวน 195 คน
2 ประชุมชี้แจงบทบาทและความสาคัญของผู้ประสานสิบทิศ
3 ร่วมกาหนดปฏิทินตารางและภาระงานของแต่ละกิจกรรม
4 รายงานผลการดาเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5 มอบเกียรติบัตรประจาปีการศึกษา
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
(สัปดาห์ที่ 2-4)
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีนักเรียน นักศึกษาจานวน 195
คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทของผู้
ประสานสิบทิศสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้ถูกต้อง
- แฟ้มเอกสารสามารถสร้างกิจกรรม
ร่วมกันได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบสารวจรายชื่อผู้ประสานสิบทิศ
ของแต่ละห้อง

- ประกาศแต่งตั้งรายชื่อผู้ประสานสิบ
ทิศ

- แบบสอบถาม
- รายงานผลการปฏิบัติการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 5

การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแล ติดตาม ให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ข องนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการครูที่ปรึกษาพบ
นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้งานครูที่ปรึกษามีช่วงในการเก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
6.2 เพื่อให้คาแนะนาในปัญหาของนักเรียน นักศึกษาอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา จานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
7.2 เชิงคุณภาพ
งานครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
1. เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางไดภาคเรียนละ 18 ครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารเข้าพบได้ครบถ้วน
8. สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
จัดทาตารางเพื่อการเข้าพบนักเรียน นักศึกษาในตารางเรียน
รายงานผลการเข้าพบเป็นรายสัปดาห์
รายงานผลการดาเนินการเป็นรายภาคเรียน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตลอดภาคเรียน
ทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป
สิ้นภาคการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
11.2 ครูที่ปรึกษามีความสะดวกในการดาเนินการด้านข้อมูลมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษาเข้าพบนักเรียน
- การรายงานผลการดาเนินงาน
นักศึกษาได้ 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลได้มากขึ้นทา
ให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทาง
วิชาการและคุณธรรมจริยธรรม

เครื่องมือประเมิน
-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 6

พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2555 - พฤศจิกายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 รัฐบาลมีนโยบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพ
รรณบุรีเป็นสถานศึกษาที่นักเรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มี
ปัญหา ด้านการเงินและประสงค์จะเข้าเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนเท่าเทียม
กับผู้อื่น
6.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่าว่า 200,00 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ 50% ของนักเรียน
ทั้งหมด และมีนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการรับการกู้ยืม ร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืม ร้อยละ 90
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุร.ี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
สาหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
4 จัดทาแบบยืนยันการลงทะเบียน
5 ส่งแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนให้ธนาคารกรุงไทย
6 ติดตามการสั่งจ่าย
7 รายงานผลการเรียน
8 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
มกราคม 2556
กุมภาพันธุ-์ มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556
กันยายน 2556

สาหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
4 จัดทาสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
5 ส่งสัญญาและแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนให้ธนาคารกรุงไทย
6 ติดตามการสั่งจ่าย
7 รายงานผลการเรียน
8 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2555
ธันวาคม – มิถุนายน 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ 50% ของนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
11.2 นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืมเงิน ร้อยละ 100
11.3 นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ศึกษาจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ประเมินจานวนนักเรียน นักศึกษาที่
เป็นผู้กู้ยืม
เชิงคุณภาพ
- ติดตามและประเมินผลการเรียนของ
ผู้กู้ยืม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 7

จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2555 - พฤศจิกายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้
อย่างถูกต้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ควรจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ระบบงานทะเบียนวัดผล งาน
ปกครอง ดังนั้นจึงควรทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติตาม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,000 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้อย่างรวมเร็ว
และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจความถูกต้อง
จัดส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์
แจกให้นักเรียน นักศึกษาใหม่

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนคู่มือ จานวน 1,000 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบได้ถูกต้อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจนับ

- ตรวจนับ

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 8

ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

สิงหาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาใหม่มักมีความรู้สึกวิต กกังวลว่าเมื่อเรียนจบในระดับหนึ่งแล้วควรจะ
เลือกดาเนินชีวิตของตนเองไปในทางใด จึงจะดีที่สุด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงเห็นควรจัดให้มีการแนะแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และกลวิธีต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาได้แนวทางการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทจี่ ะจบการศึกษากับวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้าปัจฉิมนิเทศ จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จบการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดาเนินการ

โรงแรมคุ้มสุพรรณ

187

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ติดต่อวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญวิทยากรและศิษย์เก่า
จัดปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
สรุปผลและประเมินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000
3,000

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
13,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกดีต่อวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 9

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม - พฤษภาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหม่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้อย่างดีและมีความสุขนั้น จาเป็นที่
นักเรียน นักศึกษา ควรที่จะใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีล่วงหน้ามาก่อน เพื่อจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง
ๆ เกี่ ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เสียก่อน ดังนั้นจึงควรให้มีการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ก่อนเรียนประมาณ 1 สัปดาห์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
6.2 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถเรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าปฐมนิเทศ จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ เกิดทัศนคติที่ดี สามารถเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ และปรับตัวเข้า
กับครู – อาจารย์ และเพื่อนใหม่ได้ดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดงานปฐมนิเทศตามวัน เวลาที่กาหนดไว้
ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
2,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่
11.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่
11.3 นักเรียน นักศึกษาใหม่
11.4 นักเรียน นักศึกษาใหม่
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

ค่าวัสดุ
15,500

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
มีนาคม – พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
18,000

ได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 10

ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดขอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาสภาพร่างกายและภาวการณ์เป็นโรคแตกต่างกัน และอาจจะมี
โรคที่ตั้งใจเกิดคือ ติดสารเสพติด ดังนั้นจึงสมควรให้สวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษาโดยการตรวจสุขภาพประจาปีซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางการบังคับตรวจเลือดจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือ ที่ ศธ
611/5180 ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2555
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อตรวจเลือดและหาสารเสพติด
6.2 เพือ่ ตรวจร่างกายและดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทราบผลของการตรวจสุขภาพการตรวจถูกต้องทุกคน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ
2 ดาเนินกาตรวจสุขภาพ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
300,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
16 – 30 มีนาคม 2556
1 – 30 พฤษภาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
300,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,000 คน ได้ทราบผลการตรวจสุขภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพและหาสารเสพติด จานวน
2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับผลการตรวจ
สุขภาพและหาสารเสพติดอย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ตรวจสุขภาพที่ห้องทะเบียน
ลงทะเบียน

- ตรวจสอบผลการตรวจจากสมุด
- สมุดรายงานผลของศูนย์รับการตรวจ
รายงานผลของศูนย์รับการตรวจสุขภาพ สุขภาพและหาสารเสพติด
และหาสารเสพติด
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 11

การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

4 เมษายน 2556 ถึง 4 เมษายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และในขณะที่นักเรียน นักศึกษา
ดาเนินชีวิตประจาวันทั้งในวิทยาลัย และนอกวิทยาลัยอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลา วิทยาลัยฯ และผู้ปกครองต้องรับภาระ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ้างครั้งก็มีจานวนค่าใช้จ่ายมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จะเกิด จึงสมควรที่ จะประกัน
อุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระดังกล่าว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับค่าทดแทนจากอุบัติเหตุทุกคนถูกต้องตามเงื่อนไขประกัน
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 สืบหาบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุด
2 ทาสัญญากับบริษัทประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
มีนาคม 2555
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
300,000

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
300,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทาประกันอุบัติเหตุทุกคน
11.2 นักเรียน นักศึกษาได้รีบค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกัน
อุบัติเหตุ จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการคุ้มครอง
อุบัติเหตุ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ประกันที่ห้องทะเบียน
ลงทะเบียน
- รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ประกัน
กับรายชื่อของนักเรียน นักศึกษาใน
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

- ราย ชื่อของนักเรียน นักศึกษาใน
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
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กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 12

จัดซื้อเวชภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ห้องพยาบาลมีหน้าที่ต้องดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้ยาสามัญประจาในห้องพยาบาลเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการดาเนินการ
จาเป็นต้องใช้เวชภัณฑ์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อนาเวชภัณฑ์ไปใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาจานวน 2,000 คน ได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในขณะเกิดการเจ็บป่วย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษามีอาการเจ็บป่วยลดลงหรือหายจากอาการเจ็บป่วย
8. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอราคา
ดาเนินการสืบราคาเวชภัณฑ์
ดาเนินการซื้อเวชภัณฑ์
ดาเนินการดูแลปฐมพยาบาล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
1 – 30 กันยายน 2555
1 – 30 ตุลาคม 2555
1 – 30 พฤศจิกายน 2556
ตลอดปีงบประมาณ 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
20,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนและประเภทของเวชภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
- เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ตรวจจานวนและประเภทของ
เวชภัณฑ์

- ใบจัดซื้อจัดจ้างกับใบส่งของ

- ดูอาการและปฐมพยาบาล

- ทะเบียนการใช้บริการและเบิกยา
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1
2
3
4
5

ครูดีเด่น
เชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ
เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
จ้างครูชาวต่างประเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 1

ครูดีเด่นประจาปี

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นบุคลากรที่สาคัญยิ่งของกระบวนการเรียนการสอนครูที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องมีคุ ณธรรม จริยธรรมอย่างสูง ครูต้องต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน เช่น ความประพฤติ
การดาเนินชีวิต เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไป
ด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับครูผู้ประพ ฤติปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงควรส่งเสริมให้ครูที่
ประพฤติปฏิบัติตนดังกล่าวได้รับรางวัลตามโครงการครูดีเด่นประจาปี
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเชิดชูครูดีเด่นประจาปี
6.2 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูดีเด่น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 90% ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาและเป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาเอง
8. สถนที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินโครงการคัดเลือกครูดีเด่นแต่ละแผนกวิชา
มอบใบประกาศครูดีเด่น
ประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 วิทยาลัยมีครูดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทุกแผนกวิชา
11.2 ครูผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีขวัญและกาลังใจในการรักษาความดีต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูดีแด่นได้รับการเชิดชูเกียรติทุก
แผนกวิชา
เชิงปริมาณ
- ครูดีเด่นได้รับการเชิดชูเกียรติทุก
แผนกวิชา สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- แบบสารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 2

เชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรครูเป็นผู้ที่ มีความสาคัญต่อระบบการจัดการศึกษาเพราะ “ครู” คือ “ผู้ให้ ” ให้สิ่งที่จะนาพาศิษย์ไปสู่
ความสาเร็จในด้านการศึกษา การทางาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ จากศิษย์บทบาทหน้าที่ของครูนอกจากจะให้ความรู้
ด้านวิชาการแล้วการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยในอดีตและปัจจุบันมีลูก
ศิษย์ของครูจานวนมากที่ประสบความสาเร็จทางานในตาแหน่งหน้าที่ระดับผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ สาเร็จการศึกษา
ระดับสูงมากมายซึ่งครูทุกคนถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและส่งผ ลต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ
ดังนั้น การจัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตั้งใจปฏิบัติกิจการงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
6.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรครูผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 90% ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาและเป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาเอง
8. สถานที่ดาเนินการ
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9.
ที่
1
2
3

วิธดี าเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ดาเนินโครงการ
ประโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม 2555 – 1 กันยายน 2556
1 ตุลาคม 2555 – 1 กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรครูได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
11.2 บุคลากรครูผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีได้รับการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรครูในสถานศึกษาทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และสามารถ
อบรมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

แบบสารวจ

- สอบสอบ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 3

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายทรัพยากรและงานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพย่อมมีหลักการ แนวทาง บรรทัดฐานในการวางตนที่ถูกต้องเหมาะสม ครูเป็นอาชีพ
หนึ่งที่ต้องเน้นความเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ครู” ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่มี
คุณธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดีสูงสุดโดยครูต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการอบรมบ่มนิสัยสอนนักเรียนให้เป็นคนดี
คนเก่ง ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เอาใจใส่ รักและเอ็นดูศิษย์เสมือนเป็นลูกคนหนึ่งรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้
ศิษย์อย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและเสริมสร้างให้ครูได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อให้
เหมาะสมกับวิชาชีพครูที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด
6.2 เพื่อส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมตลอดไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นอย่างดี
7.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนที่ดีให้แก่ศิษย์
8. สถานที่ดาเนินการ
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาป้านรณรงค์และเอกสารเผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประเมินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
ตุลาคม – กันยายน 255
กันยายน 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด
11.2 วิชาชีพครูได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคมตลอดไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สอบถาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สอบถาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 4

จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและงานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดอัตราส่วนครูต่อจานวนนักเรียน 1 ห้องเรียนไว้คือ ครู 1 คน ต่อจานวน
นักเรียน 25 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพจึง
ควรมีการจัดจ้างครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนเรียนจานวนมาก เพื่อแบ่งเบสภาระครูประจาที่ต้องรับหน้าที่ทั้งงานสอน
งานพิเศษและงานมอบหมายด้านอื่น ๆ และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสรรหาครูพิเศษสอนมาเสริมการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรครู
6.2 เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบทุกสาขาวิชาที่ต้องการ
7.2 เชิงคุณภาพ
จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้ครอบสาขาวิชาที่ต้องการ
8. สถานที่ดาเนินการ
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9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินการสรรหาครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3
4

ทาสัญญาจ้าง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครุพิเศษสอน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
ตุลาคม 2555, มีนาคม 2556,
พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2555, พฤษภาคม 2556
ตลอดทั้งปี

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลนสามารถจ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้ครบถ้วน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลนสามารถจ้าง - สารวจ
ครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได้
ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
- ทุกสาขาวิชาจัดกระบวนการเรียน
- สอบถาม
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 4

จ้างครูชาวต่างประเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ดาเนินโครงการจัดหาผู้มีความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญการด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในสถานศึกษาเป็นการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเซียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสรรหาครูพิเศษสอนมาเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
6.2 เพือ่ เสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนได้ตามที่ต้องการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินการสรรหาครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3
4

ทาสัญญาจ้าง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครุพิเศษสอน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
1,360,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
ตุลาคม 2555, มีนาคม 2556,
พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2555, พฤษภาคม 2556
ตลอดทั้งปี

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,360,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถมีพัฒนาการทางด้านภาษาดีขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนได้ตามที่
ต้องการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- แบบสารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาประประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1
2
3
4
5

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 1

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการหลายแนวทางด้วย
เช่นกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กา
รศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษาและทุนในการทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่
ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาต่อและทาวิจัย
6.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาต่อและการทาวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและทาการวิจัย
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่รับผิดชอบ และมีโอกาสทาการวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สารวจบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ทาสัญญาขออนุญาตศึกษาต่อ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556
1-30 เมษายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมในการทาวิจัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาจานวน 121 - สารวจ
คน ได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ
- สอบถาม
ระดับปริญญาโทนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนางานในหน้าที่พิเศษให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 2

ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่าง ต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินหลายแนวทางด้วย
เช่นกัน เข่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษา
ต่อ และการจัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาก่อนดารงตาแหน่ง และมีวิทยฐานะ เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้ากับ
ทางราชการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
6.2 เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะเพื่อนาความรู้ที่ได้มาทาผลงานวิชาการเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ
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7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะอย่างน้อย 85% นาความรู้และ
ประสบการณ์ที่รับจากการทาผลงานวิชาการเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 สารวจบุคลากรทีต่ ้องการยื่นคาร้องขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ
3 เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4 ประเมินผลที่ได้รับจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อแต่งตั้งใหมีการเลื่อนวิทยฐานะ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556

ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556
ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะเพื่อนาความรู้ที่ได้มาทาผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
11.2 ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาจานวน 121 - สารวจ
คนได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้า
รับการพัฒนาในโครงการพัฒนานครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อน
ได้รับวิทยฐานะ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการ
- สอบถาม
ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนา
ตามโครงกาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้นาความรู้ที่ได้มาทา
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 3

ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการหลายแนวด้วยเช่นกัน
เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดู งาน การศึกษาต่อ และ
การจัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสอนในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ และนามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
6.2 เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สารวจบุคลากรที่ต้องการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ
ประเมินผลที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1-30 พฤศจิกายน 2555
1-31 กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
11.2 บุคากรได้นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ - สารวจ
และประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรง
จากสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรได้นาประสบการณ์ที่ได้รับ - สอบถาม
จากการฝึกทักษะร่วมกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 4

ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่ งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนิ นการหลายแนวทางด้วย
เช่นกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ
และส่งเสริมให้ข้าราชการครูแล ะบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและวิชาการของบุคลากรให้สูงขึ้น
6.2 เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาต่อมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ต่อมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
สารวจบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทาสัญญาอนุญาตศึกษาต่อ
ประเมินผลที่ได้รับจากการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม 2555-1 กุมภาพันธ์ 2556
2 กุมภาพันธ์ 2556-30 มีนาคม 2556
1-30 กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและวิชาการให้สูงขึ้น
11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้
ศึกษาต่อในวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ศึกษาได้ต่อในวุฒิที่ตรงกับวิชาชีพและ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- แบบสารวจ

- สารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 5

พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
“ครู” เป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกสถานศึกษา ครูคือผู้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ความสามารถของตน
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และครูคือผู้ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ครูเป็นผู้ ที่ทุ่มเท เสียสละ และต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ก้าวทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้ น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามโอกาสและโครงการที่เหมาะสม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ
6.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดเวลา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม
ออกคาสั่งไปราชการ
ประเมินผลจากการรับการอบรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
800,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2556
1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
800,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างและสนับสนุนด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ
11.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
11.3 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สารวจ
ได้รับการเสริมสร้างและสนับสนุนด้าย
ความรู้วิชาการและวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับ - สารวจ
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
2 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
3 พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 1

พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กรสาหรับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็น
หัวใจสาคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมบุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 ตุลาคม 2555
15-30 ตุลาคม 2555
1-30 กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกาลังใจยิ่งขึ้น ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีขวัญ
ยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- แบบสารวจ

- สารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 2

ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร สาหรับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือ
เป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ให้บุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
6.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในทุกแผนกวิชาได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการและสรุปผล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม 2555-1 กันยายน 2556
1-30 กันยายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรไดรับการส่งเสริมให้ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
11.2 บุคลากรในทุกแผนกวิชาได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในทุกแผนกวิชาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินตามสภาพจริง
- ตอบแบบประเมิน

- แบบประเมิน

- ประเมินตามสภาพจริง
- ตอบแบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 3

พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานบุคลากร

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการทางาน
เป็นทีม ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของ
บุคลากรด้วย การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการ
หลายแนวด้วยกัน เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการต่าง ๆ การคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา และการศึกษาดู
งานในสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการศึกษาเหมือนกันนับเป็นอีก แนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลา
กรด้านการคิด
เปรียบเทียบการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาดูงานเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้
พบเห็นได้รับรู้มาประยุกต์และปรับใช้ในกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานและเป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
6.2 เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จานวน 121 คน ได้ศึกษาดูงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานอย่างน้อย
85%
นาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและงานในหน้าที่
รับผิดชอบพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาโปรแกรมการเดินทาง
ติดต่อสถานศึกษา สถานที่เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
ติดต่อที่พักและยานพาหนะในการเดิมทาง
ประเมินผลสิ้นสุดโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
450,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1-30 ตุลาคม 2555
1-30 พฤศจิกายน 2555
1 ธันวาคม 2555-31 มกราคม 2556
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
450,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานและเป็นขวัญกาลังใจ
11.2 บุคลากรได้นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ - สารวจ
ศึกษา และเจ้าหน้า จานวน 121 คน
ที่ได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการและบุคลากรทางการ
- สอบถาม
ศึกษา และเจ้าหน้าที่สามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และงานในหน้าที่รับผิดชอบพิเศษให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
คหกรรมบริการ
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ
บริการวิชาชีพสู่สังคม
อาสาพัฒนาสังคม
ออกแบบบริการ
คอมกราฟิกบริการ
สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
อบรมลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
ปฏิบัติราชการกบหน่วยงานอื่น
อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 1

สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยมในโรงเรียน
นักเรียนขยายโอกาส นอกจากเป็นการสอนนโยบายแล้วยังเป็นการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนขยายโอกาส
ด้วยและเป็นการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยกาหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง และเน้นให้ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพเพื่อจะนาความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้และนาไปประกอบอาชีพอิสระต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 สร้างความร่วมมือในการศึกษาด้านวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6.2 เพื่อเป็นการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียนแกนมัธยม เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและให้สามารถนาไปประกอบ
อาชีพอิสระได้
6.3 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 สถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถผ่านเกณฑ์ตามกาหนด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
มีนาคม – เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม – กันยายน 2556
ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจานวน 2 สถานศึกษา
11.2 นักเรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และสามารถนาไปสร้างรายได้ได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานของผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพผลงานของผู้เรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการประเมิน - แบบประเมินคุณภาพผลงาน
- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลงาน
ของการประเมินผลงานรายบุคคล

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 2

คหกรรมบริการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริย ธรรมที่ดีเพื่อเป็นกาลังใจช่วยพัฒนาคนให้มีน้าใจ มีความ
เสียสละ มีความอดทนและเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจึงจะนาพาสังคมไปสู่ความเจริญตามเป้าหมาย
การศึกษาก็มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการส่งเสริมทักษะความรู้ความชานาญ กระบวนการคิด การจัดการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และคุณธรรม จริยธรรม เช่น ส่งเสริมความอดทน ความเสียสละ ความมี
น้าใจ เป็นต้น เพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิตและเรียนรู้การนาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือนาไปใช้ประกอบ
วิชาชีพต่อไปในอนาคตได้โดยมี หลักว่า มีทักษะ ผลิตได้ จาหน่ายได้ จัดการได้ และบริการได้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาแล้วสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และยังมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านคหกรรมสู่สายตา
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยโครงการคหกรรมบริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ อดทน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น จานวน 11 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผลงานตรงตามความต้องการของผู้ที่ขอบริการ และมีผู้ขอใช้บริการอย่างน้อยปีละ 10 งาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การวางแผน
สารวจงาน และการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน – สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
11.3 นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดทน 8;k,glupl]t
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนกคหกรรมมีการให้บริการแก่
- ประเมินจานวนผู้รับบริการ
ชุมชนที่หลากหลายภายในและภายนอก
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะ - แบบประเมินคุณภาพของงาน
ได้จากการให้บริการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 3

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นการบริการชุมชนแก่บุคคลภายนอก แผนกวิชาการขาย
และการตลาดจึงจัดการบริการชุมชนให้แก่สถานประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขาย
และการตลาดเกิดทักษะในการให้บริการด้านกระบวนการขายและเกิดทัศนคติที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทักษะในการให้บริการด้านกระบวนการขาย
6.2 เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้ทักษะในการให้บริการด้านกระบวนการขาย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่ร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมเตรียมการ
ติดต่อสถานประกอบการ
ดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555
24 – 28 กันยายน 2555
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้ทักษะในการบริการด้านกระบวนการขาย
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการบริการชุมชน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีมี
คิดความริเริ่มและเกิดความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ให้นักเรียน นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 4

จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2555

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถใช้วิชาชีพตามสาขาไปให้บริการได้เป็นรูปธรรมแทนการเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี การบริการวิชาชีพ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของสาขานั้น ๆ ความแตกต่างอาจเกิดขึ้นแต่จุดประสงค์รวมคือการฝึกทักษะให้เกิดความชานาญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างทักษะการให้บริการวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
6.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดทักษะวิชาชีพและจิตอาสาในการบริการแก่หน่วยงาน
8. สถานที่ดาเนิน

สถานประกอบในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แจ้งวิธีการดาเนินงานให้นักเรียนทราบ
กาหนดแบบฟอร์มเพื่อการรายงาน
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
ตรวจรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีทักษะทางการปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพ
11.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
11.3 นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์
การให้บริการวิชาชีพข้อละ 85
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานและ
ใช้ความรู้ตรงตามสาขาวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนรายงาน

- รายชื่อนักเรียน
- รายชือ่ สถานประกอบการ

- รายงาน

- แบบสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 5

บริการวิชาชีพสู่สังคม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการวัดผลการประเมินความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมในบทเรียนเท่านั้น ด้านเจตคติที่มีต่อสาขาวิชายังคงต้องอาศัย
การรับรู้ และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนอกห้องเรียนด้วยการฝึกให้บริการวิชาชีพทั้งในหน่วยงาน ชุมชน องค์กร
และสถานศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพในสถานการณ์จริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถให้บริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน องค์กร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการประชุมเตรียมการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เป้าหมาย
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555-มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
11.2 ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ - ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
60 ได้ปฏิบัติ
โครงการบริการวิชาชีพ
- ดาเนินโครงการทั้งในหน่วยงาน
ชุมชน องค์กร และสถานศึกษาอย่าง
ละไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
- กิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า 2
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาได้รับบริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะใน
สถานการณ์จริง

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 6

อาสาพัฒนาสังคม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการวัดผลการประเมินผลความรู้ที่ได้จากการทากิจกร รมในบทเรียนเท่านั้น ด้านเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชายังคงต้อง
อาศัยการรับรู้ และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนอกห้องเรียนด้วยการฝึกให้บริการวิชาชีพทั้งในหน่วงยาน ชุมชน
องค์กร และสถานศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพในสถานการณ์จริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถให้บริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน องค์กร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ ประชุมเตรียมการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เป้าหมาย
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555-มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
11.2 ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ - ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
60 ได้ปฏิบัติ
- จานวนโครงการบริการวิชาชีพ
- ดาเนินโครงการทั้งในหน่วยงาน
ชุมชน องค์กร และสถานศึกษาอย่าง
ละไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
- กิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า 2
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาได้รับบริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะใน
สถานการณ์จริง

เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 7

ออกแบบบริการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกาลังที่ช่วยพัฒนาคนให้มีน้าใจ มี
ความเสียสละ มีความอดทนและเป็นประโยชน์ต่อส่ วนร่วมมากกว่าส่วนตนจึงจะนาพาสังคมไปสู่ความเจริญตามเป้าหมาย
การศึกษาก็มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการส่งเสริมทักษะความรู้ความชานาญ กระบวนการคิด การจัดการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และคุณธรรมจริยธรรม เช่น ส่งเสริมคว ามอดทน ความเสียสละ ความมี
น้าใจ เป็นต้น เพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิต และเรียนรู้การนาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือนาไปประกอบ
วิชาชีพต่อไปในอนาคตได้โดยมีหลักว่า มีทักษะ ผลิตได้ จาหน่ายได้ จัดการได้ และบริการได้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาแล้วสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และยังมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านการออกแบบสู่สายตา
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยโครงการออกแบบบริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักการเสียสละ อดทน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผลงานตรงตามความต้องการของผู้ที่ขอบริการ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การวางแผน
สารวจงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤษภาคม 25556-มีนาคม 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต
11.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดทน ความเสียสละ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการออกแบบมีการ
ให้บริการชุมชนที่หลากหลายภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะ
ได้จากการให้บริการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินจานวน
- ผู้รับบริการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมินคุณภาพของงาน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 8

คอมกราฟิกบริการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชมที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เยาวชนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกาลังใจที่ช่วยพัฒนาคนให้มีน้าใจมีความ
เสียสละ มีความอดทนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากกว่าส่วนตนจึงจะนาพาสังคมไปสู่ความเจริญตามเป้าหมาย
การศึกษาก็มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการส่งเสริมทักษะความรู้ความชานาญ กระบวนการคิด การจัดการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และคุณธรรมจริยธรรม เช่น ส่งเสริมความอดทน ความเสียสละ ความมี
น้าใจ เป็นต้น เพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิต และเรียนรู้การนาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประ จาวัน หรือนาไปประกอบ
วิชาชีพต่อไปในอนาคตได้โดยมีหลักว่า มีทักษะ ผลิตได้ จาหน่ายได้ จัดการได้และบริการได้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาแล้วสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ และยังมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านการออกแบบสู่สายตา
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยโครงการคอมกราฟิกบริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักการเสียสละ อดทน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผลงานตรงตามความต้องการของผู้ที่ขอบริการ
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การวางแผน
สารวจงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤษภาคม 25556-มีนาคม 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต
11.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดทน ความเสียสละ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมีการ
ให้บริการชุมชนที่หลากหลายภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะ
ได้จากการให้บริการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินจานวน
- ผู้รับบริการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมินคุณภาพของงาน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 9

สร้างอาชีพเพื่อชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

นางปรารถนา เกิดโชค

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความค้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีภารกิจใน การจัดการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบมีความ
มุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
12,000
30,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555–กันยายน 2556
ตุลาคม 2555–กันยายน 2556
ตุลาคม 2555–กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
42,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม และ
การปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์

- แบบสอบถาม และการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถาม และการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 10

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

2. ผู้รับผิดชอบ

นางปรารถนา เกิดโชค

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบมีความ
มุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
18,000
-

ค่าวัสดุ
35,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
53,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม และ
การปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์

- แบบสอบถาม และการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- แบบสอบถาม และการสังเกต

247

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 11

ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. ผู้รับผิดชอบ

นางปรารถนา เกิดโชค

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบมีความ
มุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 200 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 จัดสอนวิชาชีพแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 จัดสอนวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ
3 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
4 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการออกแบบ
5 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี
6 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาเลขานุการ
7 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการขายและการตลาด
8 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 จัดสอนวิชาชีพวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
10 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม และ
การปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์

- จากแบบสอบถาม และการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- แบบสอบถาม และการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 12

อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

นางปรารถนา เกิดโชค

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบมีความ
มุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาศิลปกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
7,200
-

ค่าวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
9
9
9
9

ชม.
ชม.
ชม.
ชม.

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
47,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม และ
การปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์

- แบบสอบถาม และการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- แบบสอบถาม และการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
พัฒนาสานักงานตามสาขาอาชีพ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วอาชีวะ
สานึกรักบ้านเกิด
เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 1

เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จะต้องมีการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ สอศ . ที่ส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผุ้เรียนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในวิชาชีพนอกเหนือจากในตารา จึงจัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์
ทางด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้นาไปผสมผสานกับวิชาเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ผสมผสานกับวิชาที่เรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวช.1, 2, 3 ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับรายวิชาที่เรียนได้ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมครูในแผนกวิชา
ติดต่อเชิญวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
3,000
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2555–กันยายน 2556
พฤษภาคม 2555-กันยายน 2556
พฤษภาคม 2555-กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าวัสดุ
7,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ได้รับจากการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
11.2 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ
80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบประเมินหาค่าร้อยละ

- จากแบบประเมิน

- แบบประเมินหาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 2

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกอาหารและโภชนาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

กันยายน 2555 – ตุลาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อยุคสมัยใหม่ ดังนั้นทางแผนกวาชาจึงส่งเสริม
การเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาให้กับผู้เรียนของแผนกวิชา ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเพิ่มขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนของแผนกวิชาให้มีความรู้ ทักษะ ความชานาญในด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ
6.2 เพือ่ ฝึกวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
6.3 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประกอบอาชีพให้กับตนเอง และเพื่อการศึกษาต่อ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาจานวน 145 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รัยไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อ
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคุณครูในแผนกวิชา
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อวิทยากร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
จัดเตรียมสถานที่
ดาเนินการอบรม
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
2,000
2,000

ค่าวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน – พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555–กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความชานาญในด้านวิชาชีพต่าง ๆ
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและ - จานวนผู้เข้ารับการอบรม
โภชนาการ
- ทุก ๆ ระดับชั้นปวช. และปวส.
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้
- แบบสอบถาม
ความสามารถด้านวิชาชีพอาหารจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เครื่องมือประเมิน
- ใบลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

- แบบประเมินความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาชีพอาหาร
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 3

ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้านการนา
ทรัพยากรภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพจึงได้จัดทาโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนา
งานด้านคหกรรม พัฒนาบุคลากรวิชาชีพคหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการตอบสนอง
นโยบายนโยบายของ ส.อ.ศ.
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
6.2 เพื่อเป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านคหกรรม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครู นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนามากกว่า 70%
7.2 เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาในการเรียนการสอน และได้ผลที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดทาโครงการของอนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการเลือกแหล่งภูมิปัญญาไทย
ดาเนินการฝึกอบรม
สรุปรายงานโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน – สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภูมิใจในวิชาชีพ
11.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเห็น
คุณค่าของผลผลิต จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้มีทักษะและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินผลแต่ละรายวิชา

- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาชีพ

- แบบทดสอบ
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กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 4

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษสู่ลูกหลานยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การได้รับการ
ปลูกฝัง และสืบทอดต่อ ๆ กันไปจึงเห็นสมควรให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยกัน
สืบทอดต่อไปในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
6.2 เพื่อให้มีการสืบทอดความรู้สู่รุ่นลูกหลานต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อให้มีกาสืบทอดความรู้สู่รุ่นลูกหลานต่อไป
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555–มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาไปประยุกติใช้ในอนาคตได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 200 คน มีความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

- สอบถาม, สังเกต

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 5

พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาการขายและการตลาดจะต้องมีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูปการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. และทันกับการตลาดสมัยใหม่จึงได้จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นวิทากรให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกการขายและการตลาดจานวน 200 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งมาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกการขายและการตลาดจานวน 200 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาในโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านการตลาด การประกันภัย และการ
โฆษณาได้มากขึ้นและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกการขายและการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมครู อาจารย์ในแผนก
ติดต่อเชิญวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม 2555
มกราคม – มิถุนายน 2556
กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
สิงหาคม – กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนนักศึกษานาความรู้ที่ได้รับจากโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปช่วยพัฒนาชุมชน
ได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
นักศึกษาแผนกการขายและการตลาด
สามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ขายและการตลาดสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการทางตลาดได้มากขึ้นและ
ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การประเมินผลในแต่ละรายวิชา

- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แผนกวิชาการขายและการตลาด

- แบบทดสอบ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 6

เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้บ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจในสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

วันเด็กแห่งชาติ

5. หลักการและเหตุผล
ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการขยายตัวและเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการดารงชีวิตของ
กลุ่มคนในสังคมทั้ง ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งความเจริญเติบโตดังกล่าวทาให้วิถีความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทุกสังคมต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่มีชุมชนบางแห่งด้อยโอกาส
เช่น โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล นักเรียนเป็นผู้พิการซึ่ง ด้อยโอกาสทางสังคมอยู่แล้วยังประสบปัญหาทางด้านจิตใจและ
การใช้ชีวิตประจาวัน แผนกวิชาการขายและการตลาดได้เล็งเห็นปัญญานุกูลและเด็กที่มาร่วมงานในวันเด็กประจาปี พ .ศ.
2556
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาส
6.2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
6.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และเด็กทีมาร่สมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จานวน 500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และเด็กที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จานวน 500 คน ได้รับความพึง
พอใจและประทับใจ
8. สถานที่ดาเนินการ

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปและรายงานผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม 2555
มกราคม – มิถุนายน 2556
กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
สิงหาคม – กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาส
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้ช่วยเหลือสังคม
11.3 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดมีการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ
กูล และเด็กที่มาร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ จานวน 500 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของแผนกวิชาการขายและ
การตลาด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ
กูล และเด็กที่มาร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ จานวน 500 คนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของแผนกวิชาการขายและ
การตลาดได้รับความพึงพอใจและ
ประทับใจ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สังเกต
- นับจานวน

- แบบสังเกต

- สังเกต
- ประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 7

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษานั่นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับให้เข้ากับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายการสร้างทักษะการเรียนรู้จะช่วย
ส่งเสริมด้านความคิด การทางาน การอยู่รวมกันในสังคมภายใต้กรอบกติการ่วมกัน ซึ่งก ารเรียนรู้จากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในทุกระดับจะส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
6.2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้านสาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา ภายใน
ภายนอกสถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผนการดาเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ตลอดปีการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสาขาอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา - สถิติค่าเฉลี่ย
- แบบสารวจ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้
- รายงานสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน - แบบสรุป
ทักษะประสบการณ์ด้านอาชีพ
รายบุคคลและภาพรวม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 8

สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้บ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจในสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2555

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้งนี้
ผู้เรียนสามารถใช้วิชาชีพตามสาขาไปให้บริการได้เป็นรูปธรรมแทนการเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีการให้บริการวิชาชีพ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของสาขานั้น ๆ ความแตกต่างอาจเกิดขึ้นแต่จุดประสงค์รวม คือ การฝึกทักษะให้เกิดความชานาญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างทักษะการให้บริการวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
6.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาการเลขานุการทุกคน
7.3 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดทักษะวิชาชีพและมีจิตอาสาในการบริการแก่หน่วยงาน
8. สถานที่ดาเนินงาน

สถานประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แจ้งวิธีการดาเนินงานให้นักเรียนทราบ
กาหนดแบบฟอร์มเพื่อการรายงาน
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
ตรวจรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีทักษะทางการปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพ
11.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
11.3 นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์
การให้บริการวิชาชีพข้อละ 85
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะทางการปฏิบัติงาน
และใช้ความรู้ตรงตามสาขาวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนรายงาน
- รายชื่อ

- รายชื่อนักเรียน
- รายชือ่ สถานประกอบการ

- รายงาน

- แบบสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 9

พัฒนาสานักงานตามสาขาอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้บ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจในสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2555

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งนี้
ผู้เรียนสามารถใช้วิชาชีพตามสาขาไปให้บริการเป็นรูปธรรมแทนการเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี การบริการวิชาชีพขึ้นอยู่
กับลักษณะของสาขานั้น ๆ ความแตกต่างอาจเกิดขึ้นแต่จุดประสงค์รวมคือการฝึกทักษะให้เกิดความชานาญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างทักษะการให้บริการวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
6.2 นักเรียนมีทัศฯคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1-2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพและมีจิตอาสาในการบริการแก่หน่วยงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แจ้งวิธีการดาเนินงานให้นักเรียนทราบ
กาหนดแบบฟอร์มเพื่อการรายงาน
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
ตรวจรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีทักษะทางการปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพ
11.2 นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
11.3 นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์
การให้บริการวิชาชีพข้อละ 85
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะทางการปฏิบัติงาน
และใช้ความรู้ตรงตามสาขาวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนรายงาน
- รายชื่อ

- รายชื่อนักเรียน
- รายชือ่ สถานประกอบการ

- รายงาน

- แบบสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 10

เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาจาเป็นต้องปรับวีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมก่อให้เกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะประสบการณ์ตรงโดยวิทยากรภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้านสาขาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมทีจ่ ะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการวางแผนการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมสถานที่ดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
มกราคม – สิงหาคม 2556
มกราคม – สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา - สถิติค่าเฉลี่ย
- แบบสารวจ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้
- แบบประเมินสิ่งที่ได้รับจากการอบรม - แบบสรุป
ทักษะประสบการณ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 11

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วอาชีวะ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนล้วนแสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งชุมชนและ
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันบุตรหลานของคนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาหาวิชาความรู้ในสถานศึกษาแต่ไม่ได้
เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพของคนในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
โดยบุตรหลานของคนในชุมชนสถานศึกษาจึงเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้มีโครงการสอนอาชีพในท้องถิ่นให้แก่
เด็กนักเรียนเพื่อสืบเจตนารมและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 เพื่อให้ชุมชนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
6.3 เพื่อส่งเสริมผนึกกาลังในการร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกอาชีพแก่นักเรียนจากวิทยากรในชุมชน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกอาชีพจากวิทยากรในท้องถิ่นสามารถลงมือทางานได้จริงและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ปรึกษา วางแผน และเขียนโครงการพร้อมเสนอ
ประสายงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
จัดให้มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน และนักเรียนได้
ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกัน และอกเจข้าใจกัน
4 คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกอาชีพแก่
นักเรียน
5 ดาเนินโครงการสอนนักเรียนโดยวิทยากรท้องถิ่น
6 ประเมินจากการกรอกแบบสอบถาม พฤติกรรม และผลงานผู้เข้าร่วม
โครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
3,000
5,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
10-14 มิถุนายน 2556
17-21 มิถุนายน 2556
24-28 มิถุนายน 2556
1-5 กรกฎาคม 2556
8-31 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 ทาให้ชุมชนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
11.3 ได้ส่งเสริมผนึกกาลังในการร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่สืบไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จานวน
50 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่ได้รับการฝึกอาชีพจาก
วิทยากรท้องถิ่นสามารถลงมือทางานได้
จริงและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรม

เครื่องมือประเมิน
- เอกสารการลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรม

- ประเมินจากแบบสอบถามที่จัดให้
- แบบประเมิน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของ - สังเกต
นักเรียน
- ผลงานนักเรียน
- ผลงานนักเรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 12

สานึกรักบ้านเกิด

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวยังคงสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ เพราะว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่
มีความพร้อมและสมบูรณ์มากทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน แหล่ งท่องเที่ยววิถีชีวิต เป็นต้น ด้านสถานที่พักและการคมนาคมขนส่งก็มีความ
สะดวกสบายทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สิ่งสาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยว
ดาเนินไปได้อย่างดีเยี่ยมนั่น ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชุมชนท้องถิ่นที่จ ะต้องร่วมมือ ร่วมแรงกายและแรงใจในการที่
จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งจะนาไปถึงการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 เพื่อให้ชุมชนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
6.3 เพื่อส่งเสริมจิตสานึกในการรักบ้านเกิด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีและเกิดจิตสานึกในการรักบ้านเกิด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

275

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ปรึกษา วางแผน และเขียนโครงการพร้อมนาเสนอ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน และนักเรียนได้
ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันและเข้าอกเข้าใจกัน
4 คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกอบรม
5 ดาเนินโครงการ
6 ประเมินจากการออกแบบสอบถาม พฤติกรรม และผลงานผู้เข้าร่วม
โครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
3,000
5,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
20-24 พฤษภาคม 2556
27-31 พฤษภาคม 2556
10-14 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
29-30 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 ทาให้ชุมชนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
11.3 ได้ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการรักบ้านเกิด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จานวน
100 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมในการ
เป็นเจ้าของบ้านที่ดี และเกิดจิตสานึก
ในการรักบ้านเกิด

วิธีการประเมิน
- รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรม

เครื่องมือประเมิน
- เอกสารการลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรม

- ประเมินจากแบบสอบถามที่จัดให้
- แบบประเมิน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของ - สังเกต
นักเรียน
- ผลงานนักเรียน
- ผลงานนักเรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 13

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช . 1-3 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทาง ในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะเชิญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ครู และผู้
ที่สนใจซึ่งนอกจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแล้วในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหล่งความรู้หรือภูมิปั ญญาใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช. 1, ปวช. 2 และ
ปวช. 3
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 431 อาคาร 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
ทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จัดให้มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จานวน 4 ครั้ง
11.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย 4 ครั้ง
- นักเรียน ปวช . 1-3 เข้าฟังการ
บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คจานวนผู้เชี่ยวชาญที่มาบรรยาย
- เช็คจานวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย

- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
- ใบเช็คชื่อผู้เรียนแต่ละชั้นปี

- นักเรียนทาแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 14

ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการีศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลบักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่นักเรียนชั้นปวช . 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการได้สร้างความ
เข้าใจให้ตรงกันถึงกฎระเบียบและข้ อตกลงต่าง ๆ จึงต้องจัดทาสัญญาฝึกอาชีพระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และสถาน
ประกอบการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการตกลงทาความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติระหว่างที่นักเรียนฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
6.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานประกอบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ได้สัญญาฝึกงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการโดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดาเนินการ
7.2 เชิงคุณภาพ
สามารถนาสัญญาฝึกอาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการฝึกอาชีพของนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ดาเนินเนินการ
สรุปและรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2555
มกราคม 2556
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน
11.2 ผู้ปกครอง และสถานประกอบการได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนธุรกิจค้าปลีกได้ทาสัญญาฝึก - สอบถาม
อาชีพกับสถานประกอบการ จานวน
20 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนธุรกิจค้าปลีกสามารถเข้าใจ - สอบถาม
ในระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาน
ประกอบการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 15

ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับต้องผ่านการฝึกงาน
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานสามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของการฝึกงาน
6.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
6.4 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาชั้น ปวส. 1 จานวน 550 คน มีโอกาสได้ฝึกงานในสถานประกอบการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของการฝึกงานได้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสถานประกอบการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม – กันยายน 2556
พฤษภาคม - กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาฝึกงานทุกคนสามารถปรับตัวและเรียนรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานได้ดี
11.2 เกิดทัศนคติที่ดี มีความประทับใจต่อสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปวช .3 และนักศึกษา
ปวส. 1 มีผลการฝึกงานผ่านตามเกณฑ์
ของสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบ อยู่ใน
กฎระเบียบในระหว่างฝึกงาน
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. สถานประกอบการ
2. อาจารย์นิเทศ
3. งานทวิภาคี

1. แบบประเมิน
2. แบบนิเทศ

1. สถานประกอบการ
2. อาจารย์นิเทศ
3. งานทวิภาคี

1. แบบประเมิน
2. แบบนิเทศ
3. แบบวัดความพึงพอใจนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 16

การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือขายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

กรกฎาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการระหว่างสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และฝีมือแรงงานในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและตลาดแรงงานของประเทศ ดังนั้นการจัดการทวิภาคีใน
ระดับสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทวิภาคี เพื่อให้ เกิดความเข้าใจตรงกันของ
บุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาระบบทวิภาคี
6.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมเกผลดี
ต่อการเรียนการสอน
6.3 เพื่อสร้างเครือข่าย และขยายผลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรของสถานศึกษา และสถานประกอบการร่วมกันจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ดาเนินการ
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานประกอบการมีความเข้าใจในการจัดทวิภาคีมากขึ้น
11.2 สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดทวิภาคีได้เพิ่มขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาและสถาน - สอบถาม
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน
50 คน
เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบากรมีความรู้ความ
- สอบถาม
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีมากขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 17

ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผอดชอบ

งายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจัดตั้งตาม พรบ . การศึก ษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์ในการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะของผู้เรียนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตาม
หลักสูตรและเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความสามารถในการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของการฝึกประสบการณ์อาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี จานวน 1,800 คน มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของสถานประกอบการได้
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม – กันยายน 2556
พฤษภาคม – กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวและเรียนรู้กฎระเบียบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการณ์ได้ดี
11.2 เกิดทัศนคติที่ดี มีความประทับใจต่อสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
ความร่วมมือตอบรับการฝึก
ประสบการณ์อาชีพจากสถาน
ประกอบการ
เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
อาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถานประกอบการ

- แบบสอบถาม

- สถานประกอบการ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 18

พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานความร่วมมือ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาการ

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษานั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนเพื่อจะได้ทราบข้อมูลความต้องการคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่
จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลจากสภาพการปฏิบัติงานจริงในการทางานเสมือนเป็น
การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมและมีคุณลักษณะตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการกา
รทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด
อาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทั้งฝ่ายสถานศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอันจะมีผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนตามลาดับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
6.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนในเรื่องคุณลักษณะและสมรรถนะอัน
นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ข้อมูลความต้องการคุณลักษณะและสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
7.2 เชิงคุณภาพ
จัดประชุมสัมมนาและทาการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับงานทวิภาคีและแผนกวิชา
ดาเนินการ
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
5,000
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้อมูลคุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
11.2 ผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือ
11.3 มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานความร่วมมือ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนคุณลักษณะและสมรรถนะที่ - ประเมินผลการดาเนินโครงการ
เป็นที่ต้องการจาแนกตามสาขางาน
- บุคลากรของสถานฝึกงานและสถาน
ประกอบการร่วมประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงานความร่วมมือจานวน 60
คน
- สถานประกอบการเข้าร่วมลงนาม
ความร่วมมือ 30 แห่ง
เชิงคุณภาพ
- คุณลักษณะและสมรร ถนะที่เป็นที่ - ประเมินผลโครงการ
ต้องการจาแนกตามสาขางาน
- บุคลากรของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเข้าร่วมประชุมสร้างความ
เข้าใจละติดตามผลการดาเนินงานความ
ร่วมมือมากขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 19

พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 – 20 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่า
สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานหรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพของการศึกษา จึงเห็นควรดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญและสถานประกอบการต้องการ
โดยทุกภาคส่วนจะได้รับความรู้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อร่วมประชุมในการแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาระบบการบริหารงาน และระบบการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาที่
ตรงกับความต้องการแล้วยังเป็นการรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประเมิน
คุณภาพภายนอก (รอบที่ 3) ปี 2555 ที่ผ่านมานั้นทาง สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสถานศึกษาควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในทุกตัวบ่งชี้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานภายใน และภายนอกรอบที่ 4
6.2 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6.3 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารงานและการเรียนการสอนโดยการที่นักเรียนได้คัดเลือกตัวแทน
นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ละ 3 คน รวมทั้งผู้ปกครองด้วย
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ/คาสั่ง/กาหนดการ
ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ประชุมร่วมกับวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง
สรุปประเมินผลโครงการตามหลัก PDCA

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
6,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
11.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วม 80%

วิธีการประเมิน
- ให้ความรู้
- การเข้าร่วมประชุม
- สอบถามความคิดเห็น

เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ - เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบที่ 4
มาตรฐาน
- นักเรียนมีงานทาและศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
- สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่พัฒนา
การศึกษาได้ตามความต้องการ

เครื่องมือการประเมิน
- แบบสอบถาม
- ลงคะแนนคัดเลือกตัวทน
- ลายเซ็นเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การประเมินมาตรฐานภายนอก
รอบที่ 4
- แบบสอบถามนักเรียน ผู้ปกครอง
สถานประกอบการ

290

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1 ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาชีพ
2 พัฒนาบทเรียนรายวิชาใบตองและแกะสลัก 1
3 ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 1

ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 18 ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนแกละปฏิรูปวิธีการประเมิน
โดยการสร้างสื่อการสอน การใช้วิธีวิจัยในการแก้ปัญหาในชั้น เรียนซึ่งเป็นวิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
รายวิชาชีพเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นวิชาที่มีความสาคัญที่สามารถจานา
ความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน ผู้สอนจา เป็นต้องมีสื่อการสอนที่ทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีและ
ขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้น การจัดทาสื่อการสอนประเภท CAI ช่วยสอนนับเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งจะทา
ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6.2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
สื่อการสอนประเภท CAI ช่วยสอนในรายวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้สื่อการสอน CAI ในรายวิชาชีพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ร้อยละ 80
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาสื่อการสอน CAI ช่วยสอน
หาประสิทธิภาพสื่อ CAI ช่วยสอน
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
4,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555-กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2555-กันยายน 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้จริง
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- สื่อ CAI ช่วยสอน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สื่อ CAI ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์

วิธีการประเมิน
- รายงานผลการใช้สื่อ

เครื่องมือการประเมิน
- เชิงประจักษ์
- ผลการศึกษาวิจัยการใช้สื่อ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 2

พัฒนาบทเรียนรายวิชาใบตองและแกะสลัก 1

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน
สายอาชีพคหกรรม แผนกคหกรรมสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการพัฒนาบทเรียนกับนักเรียนแผนกคหกรรม แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกการโรงแรม
และการท่องเที่ยวที่มาเรียนในวิชาแกะสลักผักและผลไ ม้ และวิชางานใบตองและแกะสลัก 1 ดังนั้นแผนกวิชาคหกรรมจึง
เห็นความจาเป็นจึงต้องพัฒนาบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนสะดวกชัดเจนในเรื่องงานใบตองและการแกะสลักระหว่างครูกับนักเรียน
6.2 เพื่อฝึกทักษะใช้ในการจัดการเรียนศึกษาปฏิบัติรู้ด้วยตนเอง
6.3 เพื่อใช้ในการเผยแพร่
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
คาดว่านักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จานวน 200 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่มีจานวนมาก ๆ ได้อย่างมีคุณภาพโดยวิธีการแจกแผ่น CD ไปศึกษา
เรียนรู้ที่บ้าน
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกคหกรรม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อผู้จัดทาวีดีโอ
จัดทาประมาณการขอซื้อขอจ้างเพื่ออนุมัติ
ทาการพัฒนาบทเรียนถ่ายวีดีโอวิชางานใบตองและแกะสลัก 1
นาใบเสร็จตั้งเบิก

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 ตุลาคม 2555
1-30 พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
21-30 กุมภาพันธ์ 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและผู้สนใจ
11.2 เพิ่มความสะดวกในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของแผนกคหกรรมและวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- คาดว่านักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในบทเรียน จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นมีทักษะในวิชา
งานใบตองและแกะสลัก 1 ได้เข้าใจดี
ขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากการสังเกต
- จากการสอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

- จากการสังเกต
- จากการสอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 3

ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการ งานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่งเสริม ผลักดันให้ครูตระหนักในการทาวิจัย เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา และผู้เรียนจึงได้
มีการกาหนดให้ครูรวมกลุ่มทาวิจัยสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบวิจัย พัฒนาครู และสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็น
สถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทาวิจัยของครูผู้สอน
6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยในทุกส่วน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนวิจัย 22 เรื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องวิจัย
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้วยข้อมูลจากงานวิจัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เสนอจัดซื้อวัสดุ
ซื้อวัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและติดตามการดาเนินงาน
แต่ละกลุ่มจัดทางานวิจัย
ติดตามการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
50,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555–สิงหาคม 2556
พฤศจิกายน 2555-สิงหาคม 2556
พฤศจิกายน 2555-สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูมีความสามารถด้านวิจัยสูงขึ้น
11.2 วิทยาลัยพัฒนาทุกภาคส่วน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานวิจัย 22 เรื่อง

วิธีการประเมิน
- จัดนิทรรศการผลงาน
- ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ
- ครูได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ - เชิงประจักษ์
ในการทาวิจัยสถานศึกษา ได้ประโยชน์ - ประเมินผลการดาเนินงาน
จากโครงการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- จานวนนับ
- สังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1 ติดตามการดาเนินงานตามคาสั่งวิทยาลัยฯ
2 ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
3 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 1

ติดตามการดาเนินงานตามคาสั่งวิทยาลัยฯ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีการแบ่งสายงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ฝ่า ย
แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนระบบงานต่าง ๆ จึงต้องมีการประเมินการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาลัย
6.2 เพื่อประเมินคุณภาพงาน ระบบงาน และศักยภาพของบุคคล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามคาสั่งของวิทยาลัยฯ ในรอบปีงบประมาณ 2556 มากกว่า 50 โครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ นาผลการประเมินติดตามไปพัฒนางานต่อไป
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

299
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9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เสนอจัดซื้อวัสดุ
ซื้อวัสดุ
ออกแบบประเมินตามคาสั่งวิทยาลัย
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเสนอวิทยาลัยฯ และหัวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามคาสั่ง
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีข้อมูลในการพัฒนางาน
11.2 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลต่าง ไ เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนเล่มสรุปการประเมินไม่ต่ากว่า - ผลการประเมิน
50 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมในฝ่ายต่าง ๆ พัฒนาตาม - เชิงประจักษ์
ปัญหาที่พบ
- ประเมินผลการดาเนินงาน

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินจานวนนับ

- สังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 2

ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่งเสริมผลักดันให้ครูพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย จึงกาหนดให้ครูผู้สอนมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมรการติดตามเพื่อเป็นการะตุ้นครูผู้สอน
และเป็นการพัฒนาครูและผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
6.2 เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนงานวิจัยในชั้นเรียนของครูไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 1 ผลงานต่อครู 1 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องวิจัย
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้วยข้อมูลจากงานวิจัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เสนอจัดซื้อวัสดุ
ซื้อวัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ติดตามการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
3,500

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555 - สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูมีความสามารถด้านวิจัยสูงขึ้น
11.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน 74
เรื่อง/ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูได้พัฒนาตนเองในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงขึ้นลดพฤติกรรมปัญหาในชั้นเรียน
ของผู้เรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดนิทรรศนาการผลงานผลการ
ประเมิน

- แบบประเมิน
- จานวนนับ

- เชิงประจักษ์
- ประเมนิผลการดาเนินงาน

- สังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 3

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีจุดประสงค์ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงมุ่งส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนคิดค้น ประดิษฐ์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง
7.2 เชิงคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
วางแผนการดาเนินงาน
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปรายงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
กันยายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
90,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
90,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สามารถดาเนินการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สาเร็จการศึกษา
11.2 จัดมอบอย่างเป็นทางการ มีพิธีการเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ แก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
11.3 เป็นแนวทางให้กับผู้เรียนรุ่นต่อไปจะเกิดความภาคภูมิใจในพิธีการมอบประกาศนียบัตร
11.4 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จทางการศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช .3
และปวส.2 เข้าร่วมพิธีประมาณ 90%
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรพึงพอใจ
ในขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจน
เสร็จสิ้นพิธีรับประกาศนียบัตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- สารวจการมาเข้าร่วมพิธีของผู้สาเร็จ
การศึกษา

- เช็คชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาการศึกษา 2555

- สารวจความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา

- แบบสอบถามการเข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2 เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3 วารสารประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจนถึงปีสุดท้าย ทุกคนต่างมุ่งมั่นในความสาเร็จของการศึกษาซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจ
ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรสมดังที่ตั้งใจ งานทะเบียนได้เล็งเห็นความสาคัญของผู้สาเร็จการศึกษา ในความต้องการ
ที่จะเห็นความสาเร็จที่เ ป็นรูปธรรม จึงเห็นควรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของการศึกษา
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณผลผลิต
เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนก และระดับ ปวส.2 ทุกแผนก
7.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์
เพื่อให้การมอบประกาศนียบัตรดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเป็นระเบียบ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สามารถดาเนินการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สาเร็จการศึกษา
11.2 จัดมอบอย่างเป็นทางการ มีพิธีการเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ แก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
11.3 เป็นแนวทางให้กับผู้เรียนรุ่นต่อไปจะเกิดความภาคภูมิใจในพิธีการมอบประกาศนียบัตร
11.4 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จทางการศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช .3
และปวส.2 เข้าร่วมพิธีประมาณ 90%
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรพึงพอใจ
ในขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจน
เสร็จสิ้นพิธีรับประกาศนียบัตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- สารวจการมาเข้าร่วมพิธีของผู้สาเร็จ
การศึกษา

- เช็คชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาการศึกษา 2555

- สารวจความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา

- แบบสอบถามการเข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
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กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 2

เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

2. ผู้รับผิดชอบ

นางอนัญญา เวียงสีมา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป
6.2 สารสัมพันธ์กับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.สุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
2 จัดรายการ ณ สถานีวิทยุ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
1,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
จันทร์ – ศุกร์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000

308

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชน หน่วยงาน รับทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้ทั่วถึง
12. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนวันที่ไปจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - การจัดรายการ
เชิงคุณภาพ
- การตอบรับข้อมูลข่าวสาร
- การติดต่อสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- ผู้ฟัง
- การติดต่อสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 3

วารสารประชาสัมพันธ์

2. ผู้รับผิดชอบ

นางอนัญญา เวียงสีมา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์จัดทาวารสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกกรมต่าง ๆ
การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น ๆ

ที่ได้ปฏิบัติในแต่ละปี

6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอกได้ทราบ
6.2 สานสัมพันธ์กับสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
งานประชาสัมพันธ์สามารถจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่บุคคลภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
อื่น และหน่วยงานภายนอกได้ทราบภาคเรียนละ 1 ฉบับ (ทาเผยแพร่ จานวน 2,100 ฉบับ)
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ และสถานศึกษาอื่นรับข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
รวบรวมข้อมูลและภาพแต่ละกิจกรรม
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายส่งโรงพิมพ์
แจกวารสารให้กับครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและจัดส่งให้กับสถานศึกษา

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปี
ฉบับที่ 1 ก.ค, ฉบับที่ 2 ม.ค
กันยายน, กุมภาพันธ์
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
168,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
168,000

11.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อทราบถึงการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนวารสาร
เชิงคุณภาพ
- แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วารสารประชาสัมพันธ์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนผู้รับวารสาร

- เอกสารการรับวารสารประชาสัมพันธ์

- วิจัย ตอบแบบสารวจความคิดเห็น

- แบบสารวจความคิดเห็น
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. โครงการที่ 1

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน

2. ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเป็นเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับการทางานของฝ่าย
ต่าง ๆ จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 ได้รับวัสดุสานักงานที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ
6.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพของการทางาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ได้ใช้วัสดุสานักงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 เชิงคุณภาพ
งานที่ทามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
15-30 กันยายน 2555
1-30 ตุลาคม 2555
กันยายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
1,052,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,052,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุสานักงานใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีความพึงพอใจในวัสดุวัสดุสานักงาน - ประเมินเชิงประจักษ์
เชิงคุณภาพ
- ใช้วัสดุสานักงานได้อย่างมี
- ประเมินเชิงประจักษ์
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง
- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1 จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2 ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 1

จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจาเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการวางแผนจะช่วยให้
การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการกาหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการทางานล่วงหน้าทาให้
เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้การวางแผนงานเกิดจากการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทาให้กิจกรรมที่
ถูกกาหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณจึงไ ด้จัดทาแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดกิจกรรม ปัจจัย งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางาน
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยมีเป้าหมายความสาเร็จ นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อใ ห้เกิดคุณภาพตาม
เป้าหมายของงานต่าง ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่าง ๆ
6.3 เพท่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดาเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 100 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
งานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจากงานที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบข้อมูลแจกให้คณะกรรมการได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1
จัดระบบข้อมูลใหม่ตามมติของคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
จัดระบบข้อมูลใหม่ตามมติของคณะกรรมการ จัดทาเป็นแผนฯ ฉบับร่าง
นาเสนอแผนฯ ฉบับร่าง ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทาเป็นรูปเล่มสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555
สิงหาคม – กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555
กันยายน 2555

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปี - การนับจานวน
งบประมาณ พ .ศ. 2556 จานวน
100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงาน - การสอบถาม
ตามที่วางแผนไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 2

ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 แล้วเสร็จไปเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งมีกรอบการดาเนินงานภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2552 (7 มาตรฐาน 44 ตัว
บ่งชี้) เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอ าชีวศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2555 ขึ้นมา
ใหม่ (7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณจึงมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหม่นี้ เพื่อให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และผู้บริหารตลอดจนบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
6.2 เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน นามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 จานวน 100 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทาเป็นรูปเล่มและสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้ทราบ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มาราคม 2556
มาราคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
7,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน นามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
- การนับจานวน
การศึกษา 2555-2557 จานวน 100
เล่ม
เชิงคุณภาพ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีข้อมูล - การสอบถาม
สารสนเทศที่มีความทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 3

ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษาจาเป็นต้องมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินสาหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบปร ะมาณต่อไป ตลอดจนสามารถนาผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการไปพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานของงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ครบวงจร (PDCA)
คือวางแผน ลงมือทา ตรวจสอบ และนาผลไปแก้ไขปรับปรุง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปี
6.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปี
6.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 100 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการจากงานที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นรายงานผลฯ ฉบับร่าง
เสนอรายงานผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทาเป็นรูปเล่มและสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้ทราบ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
สิงหาคม – กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 รายงานผลการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี - การนับจานวน
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน
100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีข้อมูลสารสนเทศในการ - การสอบถาม
บริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1
2
3
4
5

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาบุคลากรกับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2012

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ .ศ. 2552-2556 กาหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ เข้าใจในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ มีการนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระบุว่า การประมิ
นความสามารถด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดทาฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคลคล บริหารงาน
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไปโดยมีผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล การทางานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงคณะครูแผนกวิชาคอมธุรกิจทุกคนได้นาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2007) มาใช้ในการบริหารงานสอดคล้องกับการทางานของศูน ย์ข้อมูล
สารสนเทศสาหรับการพัฒนาต่อยอดของโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2012
6.2 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร บริหารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันของบุคลากร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพ่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบ RMS 2012 จานวน 1 ระบบ นาไปประยุกต์ใช้งานได้ จานวน 80 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

ห้องประชุมสร้อยอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ คาสั่ง รูปแบบการจัดอบรม
ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร
จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการตามกาหนดเวลา
สรุปผลการอบรม
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิหาคม 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555

ค่าครุภัณฑ์
36,000

รวมงบประมาณ
36,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คุณภาพของนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
11.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้พัฒนาให้ทันสมัยลดการใช้เอกสารใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตาม
- ตรวจนับ
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- ครูนาความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ - แบบประเมิน
ในการทางาน
- ครูนาความรู้มาใช้ในการดูแลนักเรียน
ในที่ปรึกษา

เครื่องมือประเมิน
- แบบทะเบียน

- แบบประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 2

พัฒนาบุคลากรกับระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
มีความก้าวหน้าไปมาก สามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสาร ในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นการประหยัด
งบประมาณ และลดภาวะโลกร้อนด้วย
การนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) มาใช้เพื่อการบริหารจัดการนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ได้ งาน
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน จึงจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ และมีทัศนคติที่ดีในการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office)
6.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
6.3 เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
6.4 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรของสถานศึกษา เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office)
4 สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน 2556
ตลอดปีการศึกษา
พฤศจิกายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ สื่อสารกันระหว่างฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการ
- ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับ
อบรมพัฒนาการใช้ระบบสานักงาน
การอบรม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้
- สังเกต
ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- แบบกรอกข้อมูลผู้รับการอบรม

- รายงานผลการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 3

พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีความก้าวหน้าไปมาก สามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ สาคัญ และมีความ
ทันสมัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลจึงจัดให้มี
การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ และมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรของสถานศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
10,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนบุคลากรของสถานศึกษาเข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อ และการ - แบบลงชื่อการเข้าอบรม
เข้ารับการอบรม

- สังเกต

- รายงานผลการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายและให้ความสาคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ใน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่การพัฒนายังต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จึง
ดาเนินการและจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดาเนินการในด้าน
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อเ กิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อหล่อหลอมให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6.2 เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.3 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
7.2 เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันก่อเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การจัดการศึกษา
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8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม – กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2 ครู- อาจารย์ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เข้าใจและให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
- มีการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ปริมาณการเข้าใช้และให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การนับ

- ผลการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

- รายงานผลการดาเนินโครงการ
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 5

พัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ RMS

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยสาคัญ คือ การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การ
อาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้จริง พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
จากนโยบายดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ดังกล่าวและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้
ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดกา ร RMS ให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร ให้สามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ และมีทัศนคติที่ดีในการระบบ RMS
6.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบ RMS อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
6.4 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรของสถานศึกษา เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้ระบบ RMS จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด
7.2 คุณภาพ
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบ RMS
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน 2556
ตลอดปีการศึกษา
พฤศจิกายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ สื่อสารกันระหว่างฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการ
อบรมพัฒนาการใช้ระบบ RMS ร้อย
ละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบ
RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบจาก บัญชีรายชื่อและการ - แบบกรอกข้อมูลรับการอบรม
เข้ารับการอบรม

- สังเกต

- รายงานผลการใช้ระบบ RMS
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
ประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา/สถานศึกษา
จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
จัดทารายงานตนเองของแผนกวิชา
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
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กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การดาเนินของแผนกวิชามีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การวางแผนด้านกา รจัดการเรียนการสอน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนแผนกวิชาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนกวิชามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยครูและผู้เรียนมีส่วนร่วม
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
สรุปข้อมูลจาก SAR ปี 2554 ของแผนกวิชา
พิจารณาตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใจ
กาหนดกิจกรรม/โครงการ
ดาเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
กรกฎาคม – สิงหาคม 2555
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 แผนกวิชามีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
11.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่าน
เกณฑ์ตามชั้นปี
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีผลการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในระดับดีทุกมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สรุปจานวนผู้เรียน

- แบบสรุป

- รายงานสรุปแต่ละมาตรฐาน

- รายงาน SAR แผนกวิชา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานของแผนกวิชาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวางแผนงาน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามหลักการ PDCA ในการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนในแผนกวิชาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนกวิชามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยครู และผู้เรียนมีส่วนร่วม
8. สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
สรุปข้อมูลจาก SAR ปี 2554 ของแผนกวิชา
พิจารณาตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใจ
กาหนดกิจกรรม/โครงการ
ดาเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชามีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา
11.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ - สรุปจานวนผู้เรียน
ตามชั้นปี
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีผลการพัฒนาระบบ
- รายงานสรุปแต่ละมาตรฐาน
ประกันคุณภาพในระดีบดีทุกมาตรฐาน

เครื่องมือประเมิน
- แบบสรุป

- รายงาน SAR แผนกวิชา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) หมวดที่ 6 มาตรา 47, 48 กาหนดให้การประกัน
คุณภาพเป็นการดาเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ประกอบด้วย สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน เข้า
มาช่วยกาหนดการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยทาให้เกิดความครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน QA
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายเข้ารับการอบรมระบบและกลไกการประกันคุณภาพสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- จัดอบรม
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

338

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน/โครงการ
ติดตามผล/ปรับปรุง
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน/เกณฑ์ตัวชี้วัด
11.2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนนับ

- ทะเบียนชื่อ

- สารวจความคิดเห็น

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เพิ่มเติม (2545) กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐาน 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
นั้นจะต้องดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดทารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกภาคส่วน
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การกาหนดแผนพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
การสรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในแผนกวิชา งาน ฝ่ายและครู
11.2 สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามรผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานอยู่ในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสรุปรายงานตามมาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้

- แบบตรวจติดตาม

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในสถานศึกษา

- รายงานการประเมินตนเองครู
- รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา
- รายงานการประเมินตนเอง
สถานศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

ประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา/สถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานศึกษาเป็นระบบของการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก และทาให้
ทราบจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้การดาเนินงานของทุกฝ่ายมีคุณภาพที่ดี
การประกันคุณภาพ จึงเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายต้องช่วยกันวางแผนและปฏิบัติตามแผนโดยเริ่มจากแผนก
วิชาและนาไปสู่สถานศึกษาตามลาดับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการของสถานศึกษา
6.2 เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง
6.3 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
7.2 เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
กาหนดกรอบ ระยะเวลาการประเมินรายงาน /แฟ้ม
ตรวจสอบเอกสารข้อมูลประกอบเอกสาร
แจ้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ
5 สรุปรายงานการตรวจประเมิน
6 ปรับปรุงและพัฒนา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,990

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,990

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษามีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
11.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- การประเมินมาตรฐาน 8 มาตรฐาน - คาสั่งคณะกรรมการ
- 45 ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
- คณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี

เครื่องมือประเมิน
- แบบกากับติดตาม

- สรุปผลการประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาประกอบด้วย กระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ ซึ่งการดาเนินงานเป็นไปตามระบบ PDCA โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ การกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบและดาเนินงานตามมาตร ฐานที่กาหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการในทุก
ฝ่าย จึงมีการดาเนินงานตามกระบวนการข้างต้นในทุกส่วน การดาเนินงานระบบประกันเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และมี
การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดให้ได้รับทราบ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
6.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา
6.3 เพื่อเผยแพร่รายงาน SAR ของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมทีจ่ ะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูล (ช่วงที่ 1)
ออกคาสั่งวิทยาลัยฯ
ติดตามการดาเนินงาน เก็บข้อมูล (ช่วงที่ 2)
สรุปรายงานเสนอวิทยาลัยฯ / กรรมการสถานศึกษา / กรรมการวิทยาลัยฯ
เผยแพร่ยังหน่วยงานต้นสังกัด / สาธารณชน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
กันยายน 2556
มกราคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกภาคส่วน
11.2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
11.3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของแผนก - จานวนนับ
วิชา
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาจัดทารายงานการ
- แบบสรุปรายงาน
ประเมินตนเองมีผลในระดับดีทุก
มาตรฐาน

เครื่องมือประเมิน
- สรุปรายงาน

- รายงานของกรรมการแต่ละ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 7

จัดทารายงานตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2556
5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ .ร.บ. การศึกษา 2542 นั้น กาหนดให้สถานศึกษามีการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
แผนกวิชาถือเป็นผู้กาหนดการพัฒนา การวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผู้คอยตรวจสอบ
กากับ ติดตามการทางานของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของแผนกวิชา
6.2 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของแผนกวิชา/สถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แผนกวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ส่งรายงาน
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
2,990

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,990

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันฯ
11.3 ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานการ
- จานวนนับ
ประเมินตนเองของแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีการพัฒนา ปรับปรุงจุดที่ - ผลสรุปตามมาตรฐาน
ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด

เครื่องมือประเมิน
- แบบสรุปส่ง

- ตารางสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 8

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2556
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็นการสร้างแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ถูกต้อง คู่มือการ
ประกันคุณภาพจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก มีทิศทางการพัฒนางานให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีคู่มือการประกันคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ให้กับครู บุคลากรของสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในระดับ ดี ทุกมาตรฐาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
การสรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีแนวทางในการพัฒนางาน
11.2 แผนกวิชา/งาน มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- คู่มือการประกันคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐาน /คู่มือการประกันคุณภาพอยู่
ในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ช่องทางการเผยแพร่

- จานวนผู้รับการเผยแพร่

- มาตรฐาน /ตัวชี้วัดในคู่มือประกัน
คุณภาพ

- รายงานการประเมินตนเองครู
- รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา
- รายงานการประเมินตนเอง
สถานศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 9

จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2556
5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ .ร.บ. การศึกษา 2542 นั้น กาหนดให้สถานศึกษามีการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพมาจากคุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่า เสมอ การ
จัดทาโครงการ / กิจกรรมใดๆ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของครูผู้สอน
6.2 เพื่อเป็นข้อมูลการดาเนินงานมาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาและสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูทุกคนจัดทารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของครู ปีการศึกษา 2555
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

350

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบ ระยะเวลาการส่งรายงาน
ติดตาม
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รายละเอียดแนบด้านหลัง)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
จานวนเงิน
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)

ปีการศึกษา 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันฯ
11.3 ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของครู
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนรายงาน

- แบบบันทึกส่ง

- สรุปผลการดาเนินงาน

- ข้อมูลสรุป
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