โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1 มหัศจรรย์วันอาชีวะ
2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ
3 ประเมินโครงการวิชาชีพ
4 วันภาษาไทยแห่งชาติ
5 วันสุนทรภู่
6 นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
7 โครงงานวิทยาศาสตร์
8 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา
9 ค่ายภาษาจีนแสนสนุกเตรียมตัวสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา
10 การเผยแพร่ความรู้
11 จัดทาสื่อวีดีทัศน์ เรื่องการแกะสลักแตงกวาเป็นดอกไม้
12 ส่งเสริมผู้เรียนส่งรายงานผ่านระบบ E-mail
13 อบรมการใช้โปรแกรม Advance Web Application
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1

มหัศจรรย์วันอาชีวะ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การแนะแนวการศึกษาในสายวิชาชีพนับว่ามีบทบาทสาคัญในการที่จะเพิ่มจานวนผู้เรียนในด้านสายอาชีพโดยตรง
เนื่องจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีจานวนมากอาจไม่มีความ
ประสงค์ที่จะต่อในสานสามัญและยังไม่ทราบถึงทางเลือกอื่นในการศึกษา เช่น การศึกษาทางสายอาชีพ เป็นต้น
การศึกษาทางด้านวิชาชีพผ่านสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่าง ๆ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาทีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพสามารเข้าทางานในด้านธุรกิจรวมถึงสามารถที่จะสร้างของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็น
การศึกษาต่อทางด้านการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงกาหนดให้มีการจัดงานภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์วัน
อาชีวะ” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การอบรม
108 อาชีพ รวมถึงการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางด้านการอาชีวศึกษา
6.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6.3 เพื่อจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6.4 เพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูแนะแนวในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 300 คน เข้ารับฟังการศึกษา
ในรูปแบบทวิภาคี
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 500 คน เข้าร่วมงานในระหว่าง
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าใจการศึกษาต่อในรูปแบบทวิภาคี และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนใน
แบบทวิภาคีสาขาต่าง ๆ ทาให้มีจานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดส่งเอกสารไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ
จัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรมส่วนต่าง ๆ
ดาเนินโครงการ
สรุปโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
350,000

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

ค่าครุภัณฑ์
60,000

รวมงบประมาณ
410,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีผู้ศึกษาต่อในระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
11.2 ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางวิชาชีพ
11.3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย อศจ. ภาค และชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

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

ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยได้เข้าไปอยู่ในประชาคมอาเซียน ผู้เรียนสายอาชีพต้องปรับตัวให้เข้าไปแข่งขันกับนานาประเทศใน
ด้านภาษา ด้านทักษะฝีมือ แรงงานทุกภาคส่วน ในปี 2558 ประเทศไทยต้องเข้าอยู่ในระบบประชาคมอาเซียน และ
ประชาชนของประเทศต่าง ๆ จะเข้ามาทางานกา รศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะสายอาชีพต้องมีความเข้มแข็ง 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
200,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556–มกราคม 2557
พฤศจิกายน 2556-มกราคม 2557
พฤศจิกายน 2556-มกราคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
200,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : การประเมินโครงการวิชาชีพ
1. โครงการที่ 3

ประเมินโครงการวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวช . และ ปวส . 2546 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้
พัฒนาวิชาชีพรู้จักนาวิชาชีพไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักการวิจัย รู้จักการจัดทาโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนั้นวิชาโครงการวิชาชีพจึงมีความสาคัญสาหรับผู้เรียนที่จะจบหลักสูตรในระดับ ปวช . และ
ปวส. กระบวนการวัดผลที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์คือการประเมินเป็นระบบ ดังนั้นการประเมินโครงการจึงเป๋นกระบวนการวัดผลที่
กาหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 รู้จักการนางานวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพ
6.2 นาวิชาชีพไปพัฒนาสังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นากระบวนการวิจัยมาพัฒนางานวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นาวิชาชีพที่เรียนไปพัฒนาชุมชน และ
สังคม
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วางแผน
ดาเนินการ
ประเมินโครงการ
พัฒนาไปสู่ชุมชน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556-มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
ตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นางานวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 จานวน 750 คน จัดทา
โครงการวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 จานวน 750 คน พัฒนา
งานวิจัยไปใช้กับงานวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ผลการเรียนในรายวิชาโครงการ

- ตรวจสมุดบันทึกการวัดผล
ประเมินผล

- การประเมินโครงการวิชาชีพ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 4

วันภาษาไทยแห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย)

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาประจาชาติที่คนไทยทุกคนต้องใช้เพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สมควร
ต้องใช้ให้ถูกต้อง และในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวัน ภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการปลูก
จิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและตระหนึกถึงค วามสาคัญต่อการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการพูดและการ
เขียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักเห็นความสาคัญของภาษาไทยว่าเป็นภาษาประจาชาติที่ต้องหวงแหนและสืบสาน
โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการสื่อสารทุกด้าน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเจ้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีและใช้ได้อย่างถูกต้อง
11.3 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเห็นคุณค่าต่อการใช้ภาษาไทย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 5

วันสุนทรภู่

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาไทย)

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
สุนทรภู่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบรมครูกลอนไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นกวีเอกของโลกท่านเป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องการใช้ภาษาอย่างไพเราะงดงาม และแสดงให้โลกได้รู้ค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ ฉะนั้นจึง
ควรจัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงท่านในวันที่ 26 มิถนุ ายน ของทุกปี
กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความสามารถและระลึกถึงท่าน
สุนทรภู่กวีเอกของโลกสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อระลึกถึงผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาไทยคือท่านสุนทรภู่
6.2 เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงท่านสุนทรภู่และผลงานของท่านรวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดีและใช้ได้อย่างถูกต้อง
11.3 นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงท่านสุนทรภู่และผลงานของท่าน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
วันสุนทรภู่ จานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของวันสุนทรภู่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

- แบบและเกณฑ์การให้คะแนน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 6

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
5. หลักการและเหตุผล
การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมที่ จัดแสดงให้เห็นถึงการ
นาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การตระหนักถึงพิษภัย
ของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจาวันทาให้สามารถที่จะรู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากพิษภัยนั้นๆ ได้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจัดแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ที่ตนสนใจ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์ไทย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและ
การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ
๘. สถานที่ดาเนินการ

ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะทางาน
นักเรียน นักศึกษาจัดทาผลงาน
นักเรียน นักศึกษา นาเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
จัดแสดงผลงานในรูปนิทรรศการ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

11. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

จานวนเงิน

-

-

20,000

-

20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานของตนเองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
11.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัด
แสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตและการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจานวน

- สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 7

โครงงานวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์จึงได้มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ภาคเรียนที่ 2/56 และ 1/57
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
23,400

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
23,400

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงทะเบียน

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 8

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ประจาปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสาคัญและจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่า
ผู้เรียน ขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นใ นการ
สื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษา
หลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจาลองสถานการณ์ในการ
ฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครู ผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษา อังกฤษเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้น
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย วิทยาลัยฯ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีโครงการค่าย
ส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน -นักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะของผู้เรียนในสถานศึกษาด้วย
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝกึ ฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
6.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาลองของค่าย
6.4 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
6.5 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการทางานเชิงวิชาการและนันทนาการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน สาหรับสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ จานวน 100 คน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน-นักศึกษา ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จาลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของ
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาต่างประเทศได้
8. สถานที่ดาเนินการ

27 รีสอร์ท อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

9. วิธีการดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)

ระยะเวลา (เดือน ปี)

1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

สิงหาคม 2556

2

ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุม และมอบหมาย งานรับผิดชอบของ
บุคลากรในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ตุลาคม 2556

3

ประชาสัมพันธ์ให้สนใจผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษทราบ

ตุลาคม 2556

4

กาหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสารและการเข้าค่าย สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตุลาคม 2556
ภาษาอังกฤษ

5

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดการตามโครงการ

ตุลาคม 2556

6

ติดต่อประสานงาน กับวิทยากรชาวต่างประเทศที่สถานศึกษาอื่น

พฤศจิกายน 2556

ดาเนินการจัดกิจกรรม
7

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กาหนด

มกราคม 2557

8

ประเมินผลสรุปรายงานต่อผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2557

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
40,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและ
ความสนใจของตนเอง ในสถานการณ์ต่างๆ และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
11.2 ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีทักษะคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
11.3 ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับประสบการณ์จาลองของค่าย และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
11.4 ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างบรรยากาศ
ในการร่วมงานเชิงวิชาการของผู้เรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
11.5 ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีเพื่อรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ
จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ได้

- ฝึกกิจกรรมตามโครงการและทดสอบ

- แบบประเมินการฝึกกิจกรรม

ภาคปฏิบัติ ระหว่างการดาเนินการตาม

- แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

โครงการ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ฝึกสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษเมื่อ

- แบบสอบถามด้านภาษาอังกฤษ

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ พบปะกันตามสถานการณ์ต่างๆใน
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้

ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

18

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 9

ค่ายภาษาจีนแสนสนุกเตรียมตัวสู่อาเซียน สาหรับนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ประจาปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันมีความสาคัญและจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งธุรกิจต่างๆ ภาษา จีนเข้ามามีบทบาท ในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน แต่การสอน
ภาษาจีนพื้นฐานในชั้นเรียนพบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้น้อย เนื่องจากเป็นวิชาเลือกใหม่ ยังต้องปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่
ผู้เรียน ขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์
จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาจีนแสนสนุกซึ่งเป็นการจาลอง
สถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย วิทยาลัยฯ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีโครงการค่าย
ส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษา จีนสาหรับ ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะของผู้เรียนในสถานศึกษาด้วย กิจกรรมค่าย
ภาษาจีน ที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษา
จีน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
6.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาจีน
6.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาลองของค่าย
6.4 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
6.5 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการทางานทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงวิชาการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดค่ายภาษาจีน เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน สาหรับผู้เรียน จานวน 100 คน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน-นักศึกษา ได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนในสถานการณ์จาลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มี
ความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้
8. สถานที่ดาเนินการ

27 รีสอร์ท อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

9. วิธีการดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)

ระยะเวลา (เดือน ปี)

1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2

ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุม และมอบหมาย งานรับผิดชอบ
ตุลาคม 2556
ของบุคลากรในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูสอนวิชาภาษาจีน

3

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนทราบ

4
5

สิงหาคม 2556

ตุลาคม 2556

กาหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสารและการเข้าค่าย สาหรับที่สนใจ พฤศจิกายน 2556
อบรมภาษาจีน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดการตามโครงการ

พฤศจิกายน 2556

ติดต่อประสานงานกับสถานที่ ทีก่ าหนดการเข้าค่าย และประสาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
6

กับวิทยากรชาวต่างประเทศที่สถานศึกษาอื่น ดาเนินการจัด
กิจกรรม

7

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กาหนด

ธันวาคม 2557

8

ประเมินผลสรุปรายงานต่อผู้บริหาร

มกราคม 2557

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
40,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนตามอัจฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง ในสถานการณ์ต่างๆ และเพิ่มพูนทักษะภาษาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
11.2 ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีทักษะคติที่ดีและมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว
ในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
11.3 ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับประสบการณ์จาลองของค่าย และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการรู้
11.4 ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างบรรยากาศ
ในการร่วมอบรมทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาจีน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
11.5 ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ดีเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนจานวน
100 คน

- ฝึกกิจกรรมตามโครงการและทดสอบ - แบบประเมินการฝึกกิจกรรมภาคปฏิบัติ ระหว่างการดาเนินการตาม - แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
โครงการ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนที่สนใจอบรมภาษาจีนได้ฝึกฝน - ฝึกสื่อสารภาษาภาษาจีนเมื่อพบปะ

- แบบสอบถามด้านภาษาจีน

ทักษะภาษาจีน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

กันตามสถานการณ์ต่างๆใน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

เรียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถฟัง พูด

ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ

อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 10

การเผยแพร่ความรู้

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ . มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะความชานาญทางด้าน
วิชาชีพสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพได้จริง ดังนั้นการ
แข่งขันทักษะวิช าชีพจึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถที่เรียนมาทางด้านวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันเพื่อเป็นการแสดงออกในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้สถานการณ์ การพัฒนาอารมณ์
สังคมควบคู่กันไป และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์วิชาชีพต่าง ๆ ใช้ในการแข่งขัน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจานวน 3-6 คน มีทักษะในการแข่งขัน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะความรู้ความชานาญด้านวิชาชีพและสามารถเข้าร่วมแข่งขัน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลการแข่งขัน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน-สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในการแข่งขันได้
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผลงานจากการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ
- ได้ผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการประยุกต์ความรู้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากการสังเกต

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 11

การจัดทาสื่อวีดีทัศน์ เรื่องการแกะสลักแตงกวาเป็นดอกไม้

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ . มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ อย่างมีความสุข มีทักษะความชานาญทางด้าน
วิชาชีพสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพได้จริง ดังนั้นสื่อจึงเป็น
การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถที่เรียนมาทางด้านวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพเพื่อเป็นการแสดงออกในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่
ผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์วิชาชีพต่าง ๆ ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 50 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะความรู้ความชานาญด้านวิชาชีพและสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวีดีทัศน์
เรื่องการแกะสลักแตงกวาเป็นดอกไม้และต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลการแข่งขัน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
6,000

ค่าวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน-สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
7,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในการแข่งขันได้
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผลงานวีดีทัศน์เรื่องการแกะสลัก
แตงกวาเป็นดอกไม้
เชิงคุณภาพ
- ได้ผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการประยุกต์ความรู้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากการสังเกต

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 12

ส่งเสริมผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ E-mail

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาระความรับผิดชอบของครูผู้สอนประการหนึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน คือการมอบหมายงาน
ให้นักเรียน นักศึกษาในรายวิชาของตนเองเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน มีการฝึกทักษะ มีการะบวนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย จากการมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาครูผู้สอน
จาเป็นต้องมีการตรวจและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องจัดเก็บผลงานในรูปของรายงานซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดภาระกับครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษามากพอสมควร เพื่อเป็ นการลดภาระให้กับครูผู้สอน และนักเรียน
นักศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งรายงานผ่านระบบ E-mail เป็นการช่วยในการดาเนินการสอนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ มากขึ้นอักด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นความสาคัญของการใช้งานผ่านระบบ E-mail
6.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาส่งงานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนมีการมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ครูผู้สอนใช้อินเตอร์เน็ต
2 นักเรียน นักศึกษาใช้อินเตอร์เน็ต
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาส่งงานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ครูผู้สอนมีการมอบหมายงานและตรวจรับงานผ่านระบบ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีการจัดเก็บผลงานของนักเรียน
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนมีข้อมูลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
นักศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- แบบรายงาน

- รายงานผลการปฏิบัติงาน

- แบบรายงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 13

อบรมการใช้โปรแกรม Advnce Web Application

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการทางานกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับ การเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก
รวมถึงผู้เรียนต้องมีทักษะดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการ
เข้ารับการอบรมการเขียน Web Programming ในขั้นสูง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ออบรมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สามารถเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
อบรมครู จานวน 9 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนสามารถเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
5

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดทาทดสอบปรับปรุงแก้ไขระบบ
จัดอบรม
รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
5,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,500

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
7,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูที่ปรึกษาสามารถบริหาร จัดการข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- อบรมครูคอมพิวเตอร์ 9 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เชิงประจักษ์

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1 เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ
3 ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ
5 คุณธรรมนาความรู้สู่การประกอบอาชีพ
6 พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 ส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี
9 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนสาขางานการโรงแรม
10 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน
11 เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
12 ไหว้ครูช่างแผนกวิชาการออกแบบ
13 เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
14 ไหว้ครูช่างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
15 บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
16 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
17 ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
18 บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
19 เครื่องแบบสวย
20 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายจะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. ที่ส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
วิชาชีพนอกเหนือจากในตาราจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์
ทางด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านวิชาชีพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนได้ผลงานที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะที่ได้รับจากการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกายเข้าร่วมโครงการ
จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น คิด
เป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

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 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อยุคสมัยใหม่ ดังนั้นทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึง
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียน ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนของแผนกวิชาให้มีความรู้ ทักษะ ความชานาญในด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ
6.2 เพื่อฝึกวิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
6.3 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประกอบอาชีพให้กับตนเอง และเพื่อการศึกษาต่อ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาจานวน 145 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รัยไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคุณครูในแผนกวิชา
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อวิทยากร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
จัดเตรียมสถานที่
ดาเนินการอบรม
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
2,000

ค่าใช้สอย
2,000

ค่าวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556–กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม – กันยายน 2557
กันยายน 2557

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

34

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในกระบวนการผลิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้านการนา
ทรัพยากรภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพจึงได้จัดทาโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนา
งานด้านคหกรรม พัฒนาบุคลากรวิชาชีพคหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นและ เป็นการตอบสนอง
นโยบายนโยบายของ สอศ.
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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดทาโครงการของอนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการเลือกแหล่งภูมิปัญญาไทย
ดาเนินการฝึกอบรม
สรุปรายงานโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน – สิงหาคม 2557

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมอาชีพ

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
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กรกฎาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษสู่ลูกหลานยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควรได้รับการสืบทอด
ต่อ ๆ ไปจึงควรให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ต่า ง ๆ เพื่อนามาพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
ช่วยกันสืบทอดต่อไปในอนาคต
6. วัตถุประสงค์
6.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
6.2 ช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นหลังต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

37

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดาเนินโครงการ
สรุปโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
มกราคม – กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 300 คน ได้รับ
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

- ทะเบียน

- สังเกต

- แบบสังเกตพฤติกรรม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

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
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมนาอาชีพและการดารงชีวิตประจาวัน
แต่ถ้าบุคคลในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามก็ไม่สามารถอยู่ในสัง คมได้อย่างมีความสุขจึงควรปลูกฝัง และปลูก
จิตสานึกในสิ่งดีงามเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในสิ่งดี ๆ และนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดารดารงชีวิตประจาวันใน
สังคมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่งและอยู่อย่างมีความสุขในสังคม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 200 คน ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อสถานที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินกิจกรรม
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
8,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 556-กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้สาเร็จการศึกษาแผนกวิชาการบัญชีระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- จัดทาทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 400 คน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- แบบสอบถาม
บัญชีเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ขยัน และมีความอดทน

เครื่องมือประเมิน
- ทะเบียนรายชื่อนักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

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 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาการขายและการตลาดจะต้องมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูป
การสอนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. และทันกับการตลาดมัยใหม่ แผนกวิชาการขายและการตลาดจึงได้จัดโครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นวิทยากร
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จานวน 200 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จานวน 200 คน ได้รับความรู้จากวิทยากร
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านการตลาดการประกันภัยและการโฆษณาได้มากขึ้น
และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมครูในแผนกวิชาการขายและการตลาด
ติดต่อเชิญวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
มกราคม – มิถุนายน 2557
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
สิงหาคม – กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปช่วยพัฒนาชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาดสามารถสอบได้คะแนนที่
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
ขายและการตลาดสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการตลาดได้มากขึ้นและทา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การประเมินผลในแต่ละรายวิชา

- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แผนกวิชาการขายและการตลาด

- แบบทดสอบ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 7

เสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

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 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา การเลขานุการ จะต้องมี การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย สอศ. ที่ส่งเสริมให้จัดกระบวนการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
วิชาชีพนอกเหนือจากในตาราจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบ การณ์
ทางด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านวิชาชีพสาขาเลขานุการ และอาเซียน
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับวิชาเรียนได้ผลงานที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะที่ได้รับจากการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกายเข้าร่วมโครงการ
จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น คิด
เป็นร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 8

ส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

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 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนเรื่องการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องสาคัญ
เพราะจะทาให้นักเรียนในสาขาการโรงแรมมีส่ วนช่วยให้ค่านิยมนี้ไม่เสื่อมสลายไปจากสังคม ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมจึง
จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนได้ทาหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน
6.2 เพื่อให้นักเรียนกับชุมชนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี
6.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และทะนุบารุงศาสนาให้อยู่ต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีค่านิยมที่ดีด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเกิดความรักความสามัคคีใน
ชุมชนของตนเอง

45

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมี่ค่านิยมที่ดีขึ้นในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 นักเรียนกับชุมชนในท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคี
11.3 เกิดการอนุรักษ์ และทะนุบารุงศาสนาให้อยู่ต่อ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมี
ค่านิยมที่ดี ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
- จากการปฏิบัติ

- ค่าร้อยละ
- รายงานผลและการสังเกตพฤติกรรม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 9

เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนสาขางานการโรงแรม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการีศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลบักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพให้นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมได้มีความรู้ทักษะมีประสบการณ์จากสถานที่จริงจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ
สาขางานการโรงแรมให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ตังบ่งชี้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลมีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการธุรกิจบริการจากสถาน
ประกอบการโรงแรม
6.2 เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในกาจัดกาเรียนรู้งานด้านการโรงแรม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนสาขาการโรงแรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนสาขางานการ
โรงแรม
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนสาขาการโรงแรมมีความรู้ประสบการณ์พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การดาเนินงานกิจการด้านงานโรงแรม
สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานและนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้ และมีความพึงพอใจจากการดาเนินงาน
การให้ความรู้ด้านการโรงแรม
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อวิทยากร
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รับทราบข้อมูลมีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการธุรกิจบริการจากสถานประกอบการ
โรงแรม
11.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้งานด้านการโรงแรม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเข้า
- เช็คชื่อ
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 - แบบสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- ค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 10

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

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

พฤษภาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตใจรักการบริการซึ่งการฝึกอบรมด้วยวิธีการและ
หลักสูตรต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านวิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ ได้รับความรู้และการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานด้านการจัดซื้อ
ประสานงานด้านบุคลากร
ดาเนินการจัดอบรม
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
11.2 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ ได้รับความรู้และการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้า - เช็คชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
รับการอบรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้รับ - แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ได้รับความรู้และการ
พัฒนาด้านทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 11

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนก วิชาการออกแบบ ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช. 1-3 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะเชิญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ครู และผู้ที่สนใจ
ซึ่งนอกจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแล้วในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหล่งความรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้น
ๆ เพื่อเป็นโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาการออกแบบจานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช. 1, ปวช. 2 และ
ปวช. 3
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องปฏิบัติการการออกแบบ 433

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
ทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จัดให้มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาการออกแบบ 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 12

ไหว้ครูช่างแผนกวิชาการออกแบบ

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาออกแบบได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และครอบครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันอีกทั้งยังทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบนั
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

ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
เตรียมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
สรุปผลการดาเนินการจัดพิธีไหว้ครูช่าง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
8,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

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 13

เชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทักษะโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช . 1-3 เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะเชิญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ครู และผู้
ที่สนใจซึ่งนอกจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแล้วในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหล่งความรู้หรือภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก จานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช . 1, ปวช. 2
และ
ปวช. 3
7.2 เชิงคุณภาพ
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ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
8. สถานที่ดาเนินการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 431
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
ทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จัดให้มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 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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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 14

ไหว้ครูช่างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู และครอบครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันอีกทั้งยังทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดพิธีไหว้ครูช่างให้แก่นักเรียนรุ่นปัจจุบัน
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนใน
สาขาวิชา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกรวมทั้งครูอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระครูวิษณุกรรม และครูผู้สอนในสาขาวิชา
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8.
9.
ที่
1
2
3
4

สถานที่ดาเนินการ
ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
เตรียมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
สรุปผลการดาเนินการจัดพิธีไหว้ครูช่าง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
8,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

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

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด้าน
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
- หาค่าร้อยละ

- นักเรียนทาแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 15

บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน 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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรู้จักการช่วยเหลือสังคมซึ่งงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีคุณธ รรม จริยธรรม ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีไทย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
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-

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 2557
2 การเข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2557
3 งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญระดับภาค ระดับชาติ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
มกราคม – มีนาคม 2557
ตุลาคม 2556 – กันยายน 255
ตุลาคม 2556 – กันยายน 557
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 2556 – กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

ที่
1
2
3
4
5

3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
การแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมสร้างสรรค์คนพันธุ์อาระดับภาค ระดับชาติ
กิจกรรมขอบคุณจากใจ...ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนางานกิจกรรมฯ

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

4. กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (รวมทั้ง 5 กิจกรรม)
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
691,600

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
691,600

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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กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 16

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน 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 2557

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 950 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
162,000

ค่าวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน – พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 17

ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

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. 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 18

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามหน้าที่หลักของงานปกครองซึ่งต้องดูแลนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในกฎระเบียบวิทยาลัย และเป็นไป
ตาม
เป้าหมายทางการศึกษานั้นในการใช้ชีวิตประจาวันในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
นักศึกษาโดยตรงนั่นคือความเสี่ยงในสถานศึกษาซึ่งพอจะแย กความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านความปลอดภัย
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและมั่วสุม งานปกครองจึงจัดโครงการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษาขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ลดจานวนความเสี่ยงใน 5 ด้าน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิต และสังคม
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ดาเนินการตามระเบียบวิทยาลัย
2 ติดตามผลการดาเนินงาน
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
3,380

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา 2557
ตลอดปีการศึกษา 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,380

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สรุปรายงานการสืบสวนและพิจารณา - รายงานแต่ละภาคเรียน
โทษ

- สรุปรายงานการสืบสวนและพิจารณา - รายงานแต่ละภาคเรียน
โทษ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 19

เครื่องแบบสวย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักหน้าที่ของงานปกครองซึ่งต้องดูแลนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยนอกเหนือ จากการ
เน้นเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ แล้วการแต่งกายก็ถือเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของทั้งสถานศึกษาและตัวนักเรียน นักศึกษาด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาถือเป็นชุดที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีใน
ตัวเองจึงต้องมีการปลูกจิ ตสานึกในการรักเครื่องแต่งกาย และยังเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตัวนักเรียนในเรื่องของ
อาชญากรรม อันตรายความเสี่ยงในด้านสังคมและสาหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบจึงควรได้รับ
การเชิดชูเพื่อเป็นกาลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปลูกฝังนิสัยการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
6.2 เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
6.3 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย และด้านสังคม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทึกระดับชั้น จานวน 110 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2556
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกระดับชั้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมแต่งกายถูกระเบียบมากขึ้น
11.3 นักเรียน นักศึกษามีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย และด้านสังคมลดลง
11.4 นักเรียน นักศึกษาได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างเครื่องแบบสวย จานวน 110 คน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
-นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
จานวน 110 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบ

วิธีการประเมิน
- ขอรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมแต่งกายเรียบร้อยจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

เครื่องมือประเมิน
- เอกสารตอบรับ

- การตรวจเครื่องแต่งกายหน้าวิทยาลัย - รายงานนักเรียนผิดระเบียบ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 20

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. 2557

5. หลักการเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นรากฐานขอ งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีแนวคิดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นกระบวนการ
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557
มีนาคม 2557
เมษายน – พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ : 3 พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1 การหารายได้ระหว่างเรียน
2 วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
3 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4 การจาหน่ายเค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่
5 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
6 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
7 ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
8 แนะแนวการศึกษาต่อ
9 แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา
10 จัดหารายได้ระหว่างเรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 1

การหารายได้ระหว่างเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อใช้
เป็นทุนในการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงเห็นความสาคัญของการจัดโครงการ
ผลิตสินค้าและบริการงานจ้างทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถที่เรียนมา
ทางด้านวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ มาประยุกต์ในการหารายได้ควบคู่ไปกับการเรียนเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะความชานาญ
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
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการแข่งขัน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน – สิงหาคม 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้มีแบบวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
6.3 เพื่อให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
6.4 เพื่อนาผลไปพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อแจ้งผลการเรียนแก่
นักเรียน นักศึกษาได้ทันตามเวลาที่กาหนด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบฟอร์มต่าง ๆ และวัสดุ อุปกรณ์มนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้ตลอดปีการศึกษา 2556
7.2 เชิงคุณภาพ
- การวัดผลและประเมินผลดาเนินด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
30,000

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
11.2 มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้
11.3 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- สังเกตจากผลการปฏิบัติงานและ
บัญชีคุมการใช้วัสดุ
- สังเกตการใช้วัสดุฝึกอย่างสม่าเสมอ
เชิงคุณภาพ
- รายงานการปฏิบัติงานให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบบัญชีเบิก – จ่ายจากพัสดุ

- แบบบันทึกการใช้วัสดุ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน

- การเบิกวัสดุที่ใช้ไป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 3

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาชีพต่าง ๆ ได้มีการดาเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงค์ในทุกสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียน เมื่อจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชาชีพแล ะทุกชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล เพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6.2 ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
6.3 ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมินในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็นทาเป็น
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จานวน 621 คน ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพและดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการ
ประเมินฐานวิชาชีพ และผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและพัฒนา
ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกัน

- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

- ทาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่อพัฒนาตนเองและนาไปสู่การ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้จัดทาโครงการจาหน่ายเค้กและคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา
เข้าด้วยกันเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชานาความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้ฝึกปฏิบัติจริง
- มียอดจาหน่ายเค้กและคุกกี้มากว่า 1,000,000 บาท
7.2 เชิงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายเป็นที่ต้องการ และพึงพอใจของผู้บริโภค
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
4,800

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
120,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
124,800

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

วิธีการประเมิน
- การปฏิบัติงาน
- ยอดขาย

- สอบถาม
- สังเกต

เครื่องมือประเมิน
- คาสั่ง
- ใบสัง่ ซื้อ

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 5

การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการสร้างผู้ประก อบการเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงมีความประสงค์จะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาธุรกิจ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจและการศึ กษา
ดูงาน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่สามารถรวมกลุ่มและจัดตั้งธุรกิจได้ นอกจากนั้นเมื่อสาเร็จ
การศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพของตนเองได้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา จานวน 50 คน ได้รับการอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจการจัดทาแผนธุรกิจ และร่วมศึกษาดูงาน
- นักเรียนระดับ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา จานวน 30 คน ได้รับการอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจการจัดทาแผนธุรกิจ และร่วมศึกษาดูงาน
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ จานวน 50 คน ได้รับการอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดทา
แผนธุรกิจ และร่วมศึกษาดูงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ
และมีแนวคิดในการทาธุรกิจ
ครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจและมี
แนวทางในการให้คาปรึกษาการทาธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปและรายงานผงโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
พฤษภาคม กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถรวมกลุ่มและจัดตั้งธุรกิจได้อย่างน้อย 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน
5 คน โดยมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ 1 คน ต่อ 1 กลุ่ม
11.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีตัวแทนเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ RRR Award 2557
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุก
สาขาวิชา จานวน 50 คน ได้รับการ
อบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประกอบธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ
และร่วมศึกษาดูงาน
นักเรียนระดับ ปวส . 1 ทุก
สาขาวิชา จานวน 30 คน ได้รับการ
อบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบ ธุรกิจการจัดทาแผนธุรกิจ
และร่วมศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
- สามารถบริหารจัดการงานศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สังเกต
- นับจานวน

- แบบประเมิน

- สังเกต
- ประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 6

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการด้านอาชีวศึกษามุ่งเน้นการผลิตกาลังคนระดับฝีมือสู่สถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จัดเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ผลิตกาลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช .) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจุดมุ่งหมายสาคัญคือการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางานจึงมีโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช . และ ปวส . เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือ
การศึกษาว่าตรงสาขาวิชาของผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อทราบข้อมูลการมีงานทาหรือการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556
6.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะผลิตกาลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีงานทา
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
สารวจข้อมูลเบื้องต้นจากนักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ติดตามครั้งที่ 1
ส่งไปรษณียบัตร ติดตามครั้งที่ 2
สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาติดต่อกับ
วิทยาลัย
4 ประเมินโครงการ
5 สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
มิถุนายน – กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม –กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกดีต่อวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 7

ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

สิงหาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาใหม่มักจะมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเทื่อเรียนจบในระดับหนึ่งแล้วควรจะ
เลือกดาเนินชีวิตของตนเองไปทางใดจึงจะดีที่สุด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหานี้
เป็นอย่างมมากจึงเห็นควรจัดให้มีการแนะแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
กลวิธีต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้นักเรีย น นักศึกษาได้เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาได้แนวทางการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะจบการศึกษากับวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้าปัจฉิมนิเทศ จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จบการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดาเนินการ

โรงแรมคุ้มสุพรรณ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานปัจฉิมผู้สาเร็จการศึกษา
ติดต่อวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิญวิทยากรและศิษย์เก่า
จัดปัจฉิมผู้สาเร็จการศึกษา
สรุปผลและประเมินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
5,000

ค่าใช้สอย
3,000

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
กันยายน – ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารู้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จบการศึกษาและมีความรู้สึกดีต่อวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 8

แนะแนวการศึกษาต่อ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาสายอาชีพเป็นการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในด้าน
บุคลากรและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาในระบบ
มัธยมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่จะเข้าเรียนในสายอาชีพและ ยังไม่รู้ว่าการศึกษาสายอาชีพดีพอ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มี
จัดการคณะกรรมการการออกประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และการจัดการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละคณะวิชา
6.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และการเรียนการสอนสายอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนตามสาขาวิชาที่ตนสนใจครบตามเป้าหมายที่
วิทยาลัยฯ กาหนด
8. สถานที่ดาเนินการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาหนังสือขอเข้าแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
ออกแนะแนว
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-มากราคม 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับชั้น ปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจครบเป้าหมายที่วิทยาลัยฯ กาหนด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 9

แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาสายอาชีพเป็นการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในด้าน
บุคลากรและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาในระบบ
มัธยมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่จะเข้าเรียนในสายอาชีพและยังไม่รู้ว่าการศึกษาสายอาชีพดีพอ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มี
จัดการคณะกรรมการการออกประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และการจัดการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและการเรียนการสอนสายอาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้เข้าเรียนได้ระดับชั้น ปวส. ตามสาขาวิชาที่ตน
สนใจครบตามเป้าหมายที่วิทยาลัยฯ กาหนด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาหนังสือเชิญวิทยากร
จัดแนะแนวการศึกษาต่อภายใน
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายได้เข้าเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจครบเป้าหมายที่วิทยาลัยฯ กาหนด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 10

จัดหารายได้ระหว่างเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในการจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
โดยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ และดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
นักศึกษาทราบโดยประกาศเสียงตามสาย ประกาศหน้าเสาธง และติดประกาศที่บอร์ดของงานแนะแนว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
6.3 เพื่อเป็นการให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้น้อยได้มีโอกาสทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ทางานระหว่างเรียนเพื่อเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556-มีนาคม 2557
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2557

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สามารถทางานตามความต้องการหรือความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
11.2 เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ติดตามจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ - สอบถาม
และเยี่ยมบ้านนักเรียน
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ
- สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 พัฒนาการเขียนแผนการสอนของหลักสูตร ปวช. 2556
2 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการขายและการตลาด
- แผนกวิชาการเลขานุการ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาการท่องเที่ยว
- แผนกวิชาการโรงแรม
- แผนกวิชาการออกแบบ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สามัญสัมพันธ์
4 ส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
5 อาหารครบวงจร
6 บัญชีครัวเรือน
7 ธนาคารโรงเรียน
8 ฝึกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
9 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน
10 ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้
11 อบรมพัฒนาระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
12 นิเทศการสอนครู
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 1

พัฒนาการเขียนแผนการสอนของหลักสูตร ปวช. 2556

2. ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดใช้หลักสูตรใหม่ ปี 2556 ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนต้องปรับตาม ในการจัดการเรียนการสอนของครูต้องปรับแผนการสอนตามหลักสูตรที่ประกาศใช้ใหม่ ดังนั้นฝ่ายวิชาการ
จึงเร่งเห็นความจาเป็นดังกล่าวเพื่อให้ครูก้าวทันต่อโ ลกการเปลี่ยนจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนการสอน
ของหลักสูตร ปี 2556
6. วัตถุประสงค์
6.1 สร้างประสิทธิภาพกระบวนการสอนของครู
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูจานวน 78 คน มีแผนการสอนตามหลักสูตร 2556
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูจานวน 78 คน มีการจัดทาแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวช. 2556
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอแผน
จัดฝึกอบรม
รายงานผล
ติดตามการจัดทาแผนของครู

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
15,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูจานวน 78 คน มีแผนการสอนตามหลักสูตร ปี 2556
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูจานวน 78 คน เข้าอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครูจานวน 78 คน มีแผนการสอน
ที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แจกแบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2

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. 2557

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
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ติดต่อประสานงาน
ประเมินโครงการ
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
250,790

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
250,790

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.1

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอน
ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีความสาคัญมากเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
5,735

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,735

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.2

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

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

พฤษภาคม – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอาหารให้
นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะมีความสาคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพราะจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ที่ หลากหลายและนา
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
30,690

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,690

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.3

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามนโยบายนของคณะกรรมการอาชีวศึกษามุ่งมั่นให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอบปฏิรูปการสอนซึ่งการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับความก้าวหน้าของการ
พัฒนาผลงานของวิชาชีพให้มีความทันสมัย ทั้งด้านผ ลผลิตและรูปแบบการนาเสนอดังนั้นผู้เรียนต้องมีโอกาสได้เรียนรู้จาก
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
8,060

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
8,060

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.4

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 2557

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

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
54,250

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
54,250

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.5

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการตลาดให้
นักเรียน นักศึกษาให้เกิดความรู้เกิดทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสาคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
เพียงพอเพราะจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้แ
บบ
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 นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รบั ความรู้ทางด้านการตลาด
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่ร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจได้รับประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดใกล้เคียง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
26,505

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
26,505

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.6

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 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าวัสดุ
30,690

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.7

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 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
37,355

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
37,355

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.8

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

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

พฤษภาคม – กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
15,965

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,965

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวร่วม
โครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จานวน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.9

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

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

พฤษภาคม – กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
11,935

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
11,935

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมร่วม
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
โครงการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการ เช็คชื่อ
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จานวน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมีความ - จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
พึงพอใจต่อการศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก คิดเป็นร้อย
ละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.10

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 2557

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้านวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งจากตาราเรียนและจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มีมุมมองที่
เปิดกว้างทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนาไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดี
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ์
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
13,640

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
13,640

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 2.11

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

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

พฤษภาคม – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาด้านวิชาชีพศิลปกรรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายทังจากตาราเรียน และจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะทาให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มีมุมมองที่เปิดกว้างทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาชีพในด้านที่เหมาะสมในการนาไปเป็น
แบบอย่างได้อย่างดี
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 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
15,965

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,965

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริง และเกิดทัศนคติที่ดี เกิด
ความภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ - แบบสอบถาม
กราฟฟิกเข้าร่วมโครงการศึกษาหา
เช็คชื่อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จานวนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- จากแบบสอบถาม
- หาค่าร้อยละ
กราฟฟิกมีความพึงพอใจต่อการศึกษา
หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
คิดเป็นร้อยละ 80
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 3

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สามัญสัมพันธ์

2. ผู้รับผิดชอบ

นางภิญญดา อยู่สาราญ

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

พฤษภาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้เรียนที่มีทักษะทางวิชาชีพได้มีโลกทัศน์ทางด้านวิชาการสามัญเพื่อเรียนรู้ในการบูรณาการสู่งานอาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักแหล่งความรู้นอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการด้านวิชาการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พลานามัย วัฒนธรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีโลกทัศน์ทางวิชาการกว้างขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
เตรียมประชาสัมพันธ์
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
มีนาคม 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 4

ส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

2. ผู้รับผิดชอบ

นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนภาษาเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญต่อการเรียน การประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตประจาวัน
เนื่องจากประเทศได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจาเป็นต้องมีภาษากลางในการสื่อสารได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนกลาง และภาษาอื่น ๆ
ดังนั้นการจัดโครงการส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
เป็นการเรียนรู้
ภาษาจีนพื้นฐานฝึกทักษะก ารสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสมีประสบการณ์ใน
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) รวมถึงการมีโอกาสศึกษาดูงานตามสถาบันขงจื่อต่าง ๆ หรืออาจมีโอกาสเข้าร่วม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน ฝึกทักษะการสื่อสาร เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
6.2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสมีประสบการณ์ในการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) รวมถึงการมีโอกาสศึกษาดูงานตามสถาบันขงจื่อต่าง ๆ หรืออาจมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ระดับสูงต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน จานวน 50 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนจานวน 50 คน ที่มีความสนใจเรียนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนมีความรู้ภาษาจีนพื้นฐานฝึกทักษะ
การสื่อสาร เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน มีความมั่นใจ มีประสลการณ์ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
5,000

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน ฝึกทักษะการสื่อสาร เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
11.2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสมีประสบการณ์ในการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) รวมถึงการมีโอกาสศึกษาดูงานตามสถาบันขงจื่อต่าง ๆ หรืออาจมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ระดับสูงต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน จานวน 50
คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนจานวน 50 คน ที่มีความ
สนใจเรียนภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมจีนมีความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน
ฝึกทักษะการสื่อสาร เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียน มีความมั่นใจ มี
ประสลการณ์ในการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK)

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- สารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 5

อาหารครบวงจร

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน – พฤศจิกายน 2556
กันยายน – พฤศจิกายน 2556
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 6

บัญชีครัวเรือน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลรักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การดารงชีวิตตามแนวพระราชการดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด และรู้จักใช้จ่าย การจัดทาบัญชีครัวเรือน บรรทุกรายรับ รายจ่าย เป็ นแนวทาง
ปฏิบัติวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รู้ว่ามีรายได้จากทางไหนบ้าง และได้ใช้จ่ายอะไรบ้าง บางอย่างจาเป็นหรือบางอย่างไม่จาเป็น
ดังนั้นการที่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้ออกไปบริการให้คาแนะนาในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน โรงเรียน
หรือสถานที่อนื่ ๆ เป็นการให้บริการวิชาชีพการบัญชีแก่สังคมเป็นการฝึกทักษะการจัดทาบัญชีพร้อมกันไปด้วย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เป็นการฝึกทักษะการบันทึกรายรับ รายจ่ายของนักเรียน นักศึกษา
6.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้การบันทึกบัญชีแก่สังคมต่าง ๆ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 200 คน บริการให้คาแนะนาการจัดทาบัญชีครัวเรือน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะการจัดทาบัญชี และการบริการวิชาชีพสู่สังคม
8. สถานที่ดาเนินการ

ภูมิลาเนาที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่

126
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดทาสมุดบัญชีครัวเรือน
จ่ายสมุดให้นักเรียน นักศึกษาออกไปให้คาแนะนาแก่ชุมชน
สรุปผลการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีให้บริการจัดทาบัญชีครัวเรือนในชุมชนที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ และ
สถานที่อื่น ๆ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
ไม่น้อยกว่า 200 คน ให้บริการ
แนะนาการบันทึกบัญชี
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
บันทึกบัญชี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ

- รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 7

ธนาคารโรงเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงควร
ปลูกฝังการประหยัดและออมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีรวมถึงครู และเจ้าหน้าที่จึงได้
ดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้บริการรับฝากเงิน ถอนเงินจากนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
และเป็นสถานประกอบการให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง
6. วัตถุประสงค์
6.1 ให้บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน เพื่อส่งเสริมการออมและรู้จักประหยัด
6.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการทางานในระบบธนาคาร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ปลูกฝังการรู้จักประหยัด และออมแก่นักเรียน นักศึกษารวมถึงคุณครู และเจ้าหน้าที่
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เปิดดาเนินการรับฝากเงิน ถอนเงินในแต่ละวัน สรุปบัญชี และจัดทารายงานพร้อมนาเงิน
คงเหลือส่งธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรีทุกวัน และสรุปยอดจานวนบัญชี และจานวน
เงินเสนอคณะที่ปรึกษาโครงการทุกเดือน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่มีการเก็บออมเงิน
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีฝึกประสบการณ์การทางานระบบธนาคาร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มีการเก็บออมรู้จักการ
ประหยัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ทะเบียนรายชื่อผู้เปิดบันชีเงินฝาก

- ทะเบียนผู้เปิดบัญชี

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 8

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทาเกิดการปฏิรูปการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนของครูและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีการหารายได้ระหว่างเรียนเป็น
การผ่อนภาระของผู้ปกครอง และใช้วิชาชีพของตนเองให้เป็นประโยชน์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชานาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตประจาวัน
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีรายได้ระหว่างเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขาย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติการขายตรงได้
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการขายตรง แผนกวิชาการขายและการตลาด อาคาร 1 ชั้น 3
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมทีจ่ ะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อประสานงานกับบริษัท
ดาเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต

- การประเมินผล

- แบบประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 9

กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์กับอาเซียน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ลาว พม่า กัมพูชา บรูไนดารุสซาราม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ มีประชากรรวมกันมากว่า 600 ล้านคน โดย
มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ท้างทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในปี พ .ศ. 2558
ข้อตกลงต่าง ๆ จะเข้าสู่เป้าหมายเดียวกันเช่น FTA หรือเขตการค้าเสรีอาเซียนจะมีการกาหนดภาษีเป็น 0% ใน
ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก็เริ่มที่จะ
มาร่วมภาคีด้วยในรูปของอาเซียน +3 และอาเซียน+6 นับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อแรงงานไทยเป็น
อย่างมาก
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องศึกษาความเป็นไปทางเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกจึงควรมีกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่แรงงานภายใต้กฎของอาเซียนเดียวกันของนักเรียน นักศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวาง
6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของอาเซียนได้ด้วยตนเอง
6.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแกนนาในการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ ความเข้าใจเป็น
อย่างดีจนสามารถจัดนิทรรศการได้
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจกับอาเซียน
ดาเนินการจัดซื่อ จัดจ้าง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกิจกรรม
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
1,200

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าร้อยละ 80
11.2 ครูและนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันในการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อการเตรียมพร้อมของการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเศรษฐกิจอาเซียน
มากกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรม
ร่วมกันในการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อการ
เตรียมพร้อมของการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน

วิธีการประเมิน
-

-

เครื่องมือประเมิน
-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 10

ส่งเสริมปัญญา พัฒนาความคิด สร้างเสริมการเรียนรู้

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ประกอบด้วยสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และการให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet แล้วนั้น ทางห้องสมุดได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดทาป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ หมุนเวียนตลอดปี
การศึกษาเพื่อให้บริการสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วนตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียน 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
เมษายน – กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 11

อบรมพัฒนาระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการเร่งพัฒนาคุณภาพด้านกา รจัดการศึกษาตามกรอบการปฏิรูป
การศึกษาโดยกาหนดเป็นภารกิจให้ทุกสถานศึกษาถือปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานด้านการ
สอน ด้านเทคนิคการสอน การใช้เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการสอน ดังนั้นในการพัฒนาครู
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญ คือการนิเทศการสอนในสถานสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนในสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาด้านองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในกระบวนการการนิเทศภายในทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
6.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
6.4 เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และส่งผลไปยังการพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
และนาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ห้องสร้อยอินทนิล

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดหาวิทยากร และติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการต่อผู้บริหาร

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,600

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
11,400

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและนาไปสู่การประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ความคิดเห็นของครูผู้สอน
เชิงคุณภาพ
- ความคิดเห็นของครูผู้สอน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการ
วิเคราะห์

- แบบสอบถามความคิดเห็น

- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลของ
การประเมิน

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โครงการที่ 12

นิเทศการสอนของครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นงานและหน้าที่หลักในการพัฒนา
หลักสูตรรวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อให้ก ารจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามนโยบายของสถานศึกษาจึงต้องมีการประเมินการสอนของครูผู้สอนทุก
ท่านในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูทุกแผนกวิชาเพื่อนาไปสู่คุณภาพการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนาข้อมูล
ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และนาผลไปพัฒนาด้านหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
6.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูแต่ละท่านในแต่ละแผนกวิชา
6.3 เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถานศึกษา
6.4 เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนทุกท่านที่ได้รับการประเมิน จานวน 11 แผนกวิชา
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการนิเทศและเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผลการนิเทศ และนาผลไปพัฒนาและปรับปรุง
สรุปและรายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งผลการนิเทศให้ครูผู้สอนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการนิเทศ

- แบบนิเทศการสอนของครู

- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลของ
การประเมินเป็นรายบุคคล

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1 จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน
2 ปรับปรุงงานบุคลากร
3 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
4 จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ อาคาร 3
5 การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์
6 เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
7 ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น
8 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
9 ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
10 จัดสร้างโครงหลังคาหน้าอาคาร 4
11 จัดสร้างตาข่ายป้องกันนกอาคาร 2
12 ย้ายกล้องวงจรปิด
13 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
14 สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
15 ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล
16 ปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์
17 ย้ายและติดตั้งเพิ่มโทรศัพท์
18 ปรับปรุงภูมิทัศน์
19 ปรับปรุงห้องน้า
20 จัดสร้างทางเดินเชื่อมหน้าอาคาร 2
21 ปรับปรุงห้องพวงชมพู
22 สวนพฤกษศาสตร์
23 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
24 จัดซื้อครุภัณฑ์
25 ปรับปรุงห้องจริยธรรม
26 ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 331
27 ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332
28 จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชาพลานามัย
29 จัดซื้อครุภัณฑ์
30 ปรับปรุงพื้นโต๊ะและเคาท์เตอร์ห้องเรียน 232
31 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122
32 พัฒนาระบบห้องอินเตอร์เน็ต
33 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 253
34 จัดหาครุภัณฑ์
35 ปรับปรุงห้องนวด
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
36 จัดซื้อหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี
37 เช่าสัญญาณเคเบิล
38 จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
39 พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่การบริการบนเว็บไซต์
40 จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์
41 จัดหาครุภัณฑ์
42 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
43 พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ
44 ปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
45 จัดซื้อครุภัณฑ์
46 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
47 พิธีมอบทุนการศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 1

จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุการศึกษาสาหรับการเรียนการสอน

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. 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน้าทีห่ ลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
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. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดาเนินตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,704,050

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,704,050

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของงานบุคลากรสิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญคือสภาพความพร้อมของครุภัณฑ์สานักงานที่ต้องเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติงาน คือ เก้าอี้สานักงาน งานบุคลากรจึงเห็นควรปรับปรุงให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ เนื่องจาก
เสื่อมสภาพต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจึงทาให้การทางานล่าช้าไม่ทันตามกาหนดเวลา
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
สารวจครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
2,400

รวมงบประมาณ
2,400

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

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง

- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 3

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ติดต่อประสานงานและจัดทาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องมีวัสดุ /ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ของเดิมที่มีอยู่เก่าและใช้งานไม่ได้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดั บเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปด้วยทาให้การทางานของงานพัสดุเกิดความ
ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาวัสดุในงานพัสดุ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เครื่องสารองไฟ จานวน 3 เครื่อง
เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเวลา
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อ
สรุปผลและรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
15,900

รวมงบประมาณ
15,900

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับเครื่องสารองไฟ จานวน 3 เครื่อง
11.2 ได้รับเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เครื่องสารองไฟ จานวน 3 เครื่อง
- เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
เชิงคุณภาพ
- สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันเวลา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สอบถาม

ใบจัดซื้อ จัดจ้าง

สังเกต

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 4

จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ อาคาร 3

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ด้านหลังอาคาร 3 มี
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ภายใน ของวิทยาลัยฯ เป็นจานวนมาก มีทั้งที่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก
เกิดชารุดเสียหายไปตามสภาพอายุใช้งานมานานมาก เพื่อความปลอดภัยต่ออาคารเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ และทา
ให้ทัศนียภาพน่าดูมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดระเบียบสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ด้านหลัง อาคาร 3 ของวิทยาลัยฯ
7.2 เชิงคุณภาพ
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ด้านหลัง อาคาร 3 ได้รับการจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
55,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
55,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
11.2 อาคารเรียนมีทัศนียภาพงดงาม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- อาคาร 3 ของวิทยาลัยฯมีความเป็นระเบียบ และสวยงาม - จากผลงาน
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่ดี

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 5

การซ่อมแซมและดูแลรักษาลิฟต์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยอาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น มีลิฟต์ประจาตึกในการใช้งาน ให้บริการ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ส ม่าเสมอ และเกิดความปลอดภัย
อย่างสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ งานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบและซ่อมบารุงโดยจ้างช่างผู้ชานาญงานจากบริษัท
เจ้าของลิฟต์ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ดูแลลิฟต์ของวิทยาลัยฯให้พร้อมใช้งาน จานวน 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
ลิฟต์ของวิทยาลัยฯมีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556–กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
40,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
60,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให้บุคลกรของวิทยาลัยฯมีลิฟต์พร้อมใช้งาน
11.2 เพื่อให้บุคลกรของวิทยาลัยฯมีลิฟต์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ลิฟต์อาคาร 2 ได้รับการซ่อมบารุงจานวน 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- บุคลกรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์พร้อมใช้งาน
- บุคลกรของวิทยาลัยฯ มีลิฟต์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต

151

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 6

เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อให้บริการได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว งานอาคารสถานที่
จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิงโดยจ้างผู้ชานาญงานจากตัวแทนจาหน่ายต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานถังดับเพลิงได้อย่างมั่นใจ
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน จานวน 50 ถัง
7.2 เชิงคุณภาพ
ถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

152

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ถ่ายภาพทุกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
50,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน
11.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถงั ดับเพลิงที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงใหม่
- จากผลงาน
จานวน 50 ถัง
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิง - จากผลงาน
พร้อมใช้งาน
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ ถังดับเพลิงที่
ปลอดภัยต่อการใช้งาน

เครื่องมือประเมิน
-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 7

ดูแลรักษาเครื่องทาน้าเย็น

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีเครื่องทาน้าเย็นไว้คอยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดสุขลักษณะที่ดีงามงานอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้บริการตรวจสอบ ล้าง
ทาความสะอาด และเปลี่ยนสารกองน้าจากทางบริษทั ผู้ให้บริการที่มีความชานาญ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
6.2 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื่อน้าดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ดูแลเครื่องทาน้าเย็นของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
7.2 เชิงคุณภาพ
เครื่องทาน้าเย็นของวิทยาลัยฯ จานวน 4 เครื่องพร้อมใช้งาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
24,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
24,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 8

ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันอาคารเรียน
ของวิทยาลัยฯ ได้มีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน พื้นปูนชั้นบนสุดเกิดการแตกร้าว พื้นและผนังบางส่วนหลุดลอก ทา
ให้ประสบกับภาวะปัญหาน้ารั่วซึมเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้าไม่สามารถระบา ยได้ทัน เกิดน้าท่วมขังบริเวณชั้นดาดฟ้าของทุก
อาคารเรียนตลอดแนว จึงทาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังอาจทาให้เกิดไฟฟ้าช็อตตามมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เรียน ผู้สอน และเกิดความไม่ปลอ ดภัยต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตซ่อมแซมหลังคาคลุมอาคารเรียนทุก
อาคารของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯเกิดความปลอดภัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
30,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
50,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
80,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาและคุณครู ใช้ประโยชน์อาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯได้อย่างเต็มที่
11.2 คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความปลอดภัยต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 9

ปรับปรุงงานอาคารสถานที่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ให้เกิด
ความสวยงาม แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด ทาให้ทุกงาน และทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการจนสาเร็จ เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่เดิมมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้ว 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
30,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
50,000

ค่าครุภัณฑ์
119,140

รวมงบประมาณ
199,140

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูที่ร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
11.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เพื่อจัดหาวัสดุใช้ในงานทดแทนของเดิม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการได้สาเร็จ

- การเข้าร่วมกิจกรรม

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 10

จัดสร้างโครงหลังคาหน้าอาคาร 4

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯอาคาร 4 ด้านหน้า
ห้องวิทยาศาสตร์เดิมมีหลังคากันแดดฝนซึ่งไม่สูงมากนักทาให้ไม่สามารถระบายอากาศที่อบอ้าวในช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆได้
ในฤดูฝนก็ไม่สว่าง กันฝนสาดไม่ได้ ทาให้นักเรียนที่มานั่งทาการบ้านหรือนั่งรอเรียนต้องประสบปัญหา เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณด้านหน้าอาคาร 4
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณหน้าอาคาร 4 ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณหน้าอาคาร 4
7.2 เชิงคุณภาพ
ในฤดูฝนนักเรียนสามารถนั่งทางาน การบ้านบริเวณหน้าอาคาร 4 ได้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
96,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
154,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
250,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครู ใช้ประโยชน์ด้านหน้า อาคาร 4 ได้อย่างเต็มที่
11.2 นักศึกษาและคุณครูแผนกอื่นๆสามารถใช้เป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- โครงหลังคาคลุมหน้าอาคาร 4 พื้นที่ 190 ตารางเมตร

- จากผลงาน

เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี

- จากผลงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 11

จัดสร้างตาข่ายป้องกันนกอาคาร 2

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯปัจจุบันอาคารเรียน
หมายเลข 2 ได้มีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ด้านหลังอาคารมีนกพิราบจานวนมากมาอาศัยทารังขยายพันธุ์ และ
ถ่ายมูลทิ้งไว้ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทาให้อาคารเรียน โดยเฉพาะแผนกอาหารและโภชนาการไม่สะอาด และอาจเกิดโรค
ระบาด ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เรียน ผู้สอน และเกิดความไม่สะอาดต่อทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างตาข่ายกันนก อาคาร 2
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างตาข่ายกันอาคาร 2 ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคาร 2
7.2 เชิงคุณภาพ
เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
80,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
400,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
480,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 2
11.2 นักศึกษาและคุณครูมีความปลอดภัยต่อเชื้อโรคที่มากับนกต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสร้างตาข่ายกันนกอาคาร 2
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 12

ย้ายกล้องวงจรปิด

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯกล้องวงจรปิดของ
วิทยาลัยฯ เดิมที่มีอยู่มีจานวนน้อยไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ ภายในของวิทยาลัยฯ ทาให้มีทรัพย์สินของนักเรียน
นักศึกษา สูญหาย หรือนักเรียน นักศึกษาบ้างกลุ่ม กระทาพฤติกรรมไม่ดี เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ และเพื่อความ
ปลอดภัยต่ออาคารเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัด
ระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
กล้องวงจรปิดของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จานวน 16 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร
ของวิทยาลัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
16,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
96,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
112,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น
11.2 เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- กล้องวงจรปิดของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จานวน 16 ตัว

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น เกิดความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของ
วิทยาลัย

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 13

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ กล้องวงจรปิดของ
วิทยาลัยฯ เดิมที่มีอยู่มีจานวนน้อยไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ ภายในของวิทยาลัยฯ ทาให้มีทรัพย์สินของ นักเรียน
นักศึกษา สูญหาย หรือนักเรียน นักศึกษาบ้างกลุ่ม กระทาพฤติกรรมไม่ดี เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ และเพื่อความ
ปลอดภัยต่ออาคารเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัด
ระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
กล้องวงจรปิดของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จานวน 16 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร
ของวิทยาลัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
16,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
84,000

ค่าครุภัณฑ์
50,000

รวมงบประมาณ
150,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น
11.2 เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ

วิธีการประเมิน

- อาคาร 3 ของวิทยาลัยฯมีความเป็นระเบียบ และสวยงาม - จากผลงาน

เครื่องมือประเมิน
-

เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่ดี

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 14

สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้า ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนเป็นประจาทุกปี วิทยาลัยฯ
เป็นทางผ่านของขบวนแห่
ดังกล่าว และมีการจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองด้านหน้าวิทยาลัยฯเพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับงานดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลัก
เมืองดังกล่าว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต้อนรับขบวนแห่เจ้าพ่อ
หลักเมืองสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จานวน 1 ชุด
11.2 นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต้อนรับขบวนแห่เจ้าพ่อหลัก
เมืองสุพรรณบุรี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- สร้างซุ้มและโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จานวน 1
ชุด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มี
ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต้อนรับขบวนแห่เจ้าพ่อหลัก
เมืองสุพรรณบุรี

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 15

ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯปัจจุบันอาคาร 2 ได้
มีการปรับปรุงใต้อาคาร 2 ให้เป็นห้องประชุม โดยใช้ชื่อ ห้อง สร้อยอินทนิล ทั้งนี้วิทยาลัยมีจุดประสงค์ให้เป็นห้องประชุมที่
สวยงาม เหมาะสม และมีความพร้อมสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์งานอา คารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องสร้อย
อินทนิล เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นห้องประชุมที่มีความสวยงาม
6.2 เพื่อเป็นห้องประชุมมีความพร้อมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงห้องสร้อยอินทนิล 1 ห้อง
7.2 เชิงคุณภาพ
มีห้องประชุมที่มีความพร้อมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
300,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
650,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,044,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อเป็นห้องประชุมที่มีความสวยงาม
11.2 เพื่อเป็นห้องประชุมมีความพร้อมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก
11.3 สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา,ศิษย์เก่า,คุณครูและบุคลากรในวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ห้องประชุมจานวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ
- เป็นห้องประชุมมีความพร้อม
- สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา,ศิษย์เก่า,คุณครูและ
บุคลากรในวิทยาลัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 16

ปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯห้องพักครูหมวด
วิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 4 บางส่วนมีการชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก หน้าต่างเดิมที่มีอยู่ไม่
สามารถป้องกันอุณหภูมิที่มีความแตกต่าง ระหว่างภายนอกและภายใน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องพักครูดังกล่าว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเตรียมการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงห้องพักครูวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้องเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
สร้างบรรยากาศการทางานในห้องพักครูวิทยาศาสตร์
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
30,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คุณครูในหมวดวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากห้องทางานอย่างเต็มที่
11.2 นักศึกษาและคุณครูแผนกอื่นๆสามารถใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ

วิธีการประเมิน

- มีห้องพักครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 1 ห้องเรียน

- จากผลงาน

เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเตรียมการสอนที่ดี

- ตามสภาพจริง

เครื่องมือประเมิน
-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 17

ย้ายและติดตั้งเพิ่มโทรศัพท์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ภายในของ
วิทยาลัยฯ เดิมที่มีอยู่มีจานวนน้อยไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ ภายในของวิทยาลัยฯ บ้างเลขหมายไม่สามารถใช้งานได้
ทาให้เมื่อต้องการติดต่อสื่อสาร ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาต
จัดระเบียบและขอติดตั้งโทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯเพิ่มเติม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานกันภายในวิทยาลัยฯ ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้ว ของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
โทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จานวน 16 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
การติดต่อประสานงานคุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
56,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
60,000

ค่าครุภัณฑ์
16,000

รวมงบประมาณ
132,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การติดต่อประสานงาน คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
11.2 ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- โทรศัพท์ภายในของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จานวน 16 ตัว

วิธีการประเมิน
- จากผลงาน

เชิงคุณภาพ
- การติดต่อประสานงาน คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย มี - จากผลงาน
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 18

ปรับปรุงภูมิทัศน์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้สวยงามสดชื่นพร้อมต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ โด ยเน้นพัฒนาให้มีความทันสมัย
เรียบง่ายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ สามารถดูแลเอง เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้สามารถดูแลภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม
6.2 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯเกิดความสวยงาม
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯเกิดความพึงพอใจในภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
25,000

ค่าครุภัณฑ์
10,000

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯเกิดความสวยงาม
11.2 ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจในภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุใช้ในงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน

เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักภาคภูมิใจต่อวิทยาลัยฯ

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 19

ปรับปรุงห้องน้า

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลส้วมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ร ะบาดของโรคติดต่อ และเกิด
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ โดยเน้นพัฒนาให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ความ
สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งาน
อาคารสถานที่ จึงขออนุญาตเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถพัฒนาส้วมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ส้วมของวิทยาลัยฯผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ส้วมของวิทยาลัยฯผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
100,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
300,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
400,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ส้วมของวิทยาลัยฯผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม HAS
11.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้ส้วมของวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯได้รับการปรับปรุง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- ส้วมของวิทยาลัยฯ มีกระดาษชาระ และสบู่ล้างมือทุกห้อง
ช่วงเวลาเปิดเรียน 18 สัปดาห์ ทั้ง 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ส้วมของวิทยาลัยฯพร้อมรับการประเมินมาตรฐานส้วม HAS

-

- จากผลงาน

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 20

จัดสร้างทางเดินเชื่อมหน้าอาคาร 2

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของ วิทยาลัยฯ อาคาร 2 ชั้น 2
ในห้องเรียน 221 และห้องเรียน 222 ไม่มีทางเดินด้านนอกห้อง เมื่อคุณครูต้องการจะเดินติดต่อระหว่างห้องเรียนทาให้
ต้องเดินผ่านห้องเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนเป็นการรบกวนบรรยากาศการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในห้อง
ดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ปัญหางานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสร้างทางเดินเชื่อมด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น 2
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดสร้างทางเดินเชื่อมด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น 2 ให้พร้อมใช้งาน
6.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียนมากขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จัดสร้างทางเดินเชื่อมด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น 2
7.2 เชิงคุณภาพ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของห้อง 221 และ 222 ได้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
150,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556–กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
200,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
350,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูใช้ประโยชน์ด้านหน้าอาคาร 2 ได้อย่างเต็มที่
11.2 นักศึกษาและคุณครูแผนกอื่นๆสามารถใช้เป็นทางเดินผ่านไปยังห้องเรียนอื่นๆต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสร้างทางเดินเชื่อมด้านหน้าอาคาร 2 ชั้น 2
เชิงคุณภาพ
- เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 21

ปรับปรุงห้องพวงชมพู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิ ทยาลัยฯ ปัจจุบันอาคาร 3
และอาคาร 4 ได้มีการปรับปรุงห้องเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนให้เป็นห้องประชุมโดยใช้ชื่อห้องพวงชมพู ทั้งนี้วิทยาลัยมี
จุดประสงค์ปรับเปลี่ยนจากห้องประชุมให้เป็นห้องสานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเพื่อความเหมาะสม และมีความ
พร้อมสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องพวงชมพูให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับห้องพวงชมพูเป็นห้องสานักงาน
6.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุง ห้องพวงชมพูเป็นห้องสานักงาน 1 ห้อง
7.2 เชิงคุณภาพ
เป็นห้องสานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
100,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556–กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
175,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
275,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อเป็นห้องสานักงานที่มีความพร้อม
11.2 สร้างความภาคภูมิใจให้นักศึกษา ศิษย์เก่า คุณครูและบุคลากรในวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ห้องสานักงาน จานวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ
- เป็นห้องสานักงานที่มีความพร้อม
- สร้างความภาคภูมิใจให้นักศึกษา ศิษย์เก่า คุณครูและ
บุคลากรในวิทยาลัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน

-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 22

สวนพฤกษศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง โดยวิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นสมาชิกลาดับที่ 3 ของจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยฯ ได้
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์มาโดยตลอด จนมีพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนภูมิ
ทัศน์ให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับสถานที่ของวิทยาลัย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
สวนพฤกษศาสตร์ของวิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีพรรณไม้เพิ่มมากขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายนอก
ได้ศึกษาเรียนรู้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมทีจ่ ะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดาเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556–กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
39,520

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
39,520

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายนอกได้
ศึกษาเรียนรู้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- สวนพฤกษศาสตร์ของวิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี
- จากผลงาน
พรรณไม้เพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มาก - จากผลงาน
ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายนอกได้ศึกษา
เรียนรู้

เครื่องมือประเมิน
-

- การสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 23

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพจัดทาจดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติในแต่ละเดือนแก่นักเรีย น นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมายจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพคมชัดเหมาะสมกับงานเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่ง
กล้องตัวปัจจุบันใช้นานหลายปีจึงไม่มีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธ์สามารถจัดทาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ และวารสารเผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา
ครู หัวหน้าส่วนราชการ และงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7.2 เชิงคุณภาพ
- ภาพทาจดหมายข่าวเดือนละ 1 ฉบับ วารสารภาคเรียนละ 1 ฉบับ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 ถ่ายภาพทุกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
26,000

รวมงบประมาณ
26,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานประชาสัมพันธ์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- งานที่ปฏิบัติ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
เชิงคุณภาพ
- งานและรูปภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ปริมาณงานที่มีคุณภาพ

- ประมาณการ

- ปริมาณงานที่มีคุณภาพ

- งานที่ผลิตมีคุณภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 24

จัดหาครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานเอกสารการพิมพ์

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

4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามโครงสร้างการบริหารงานของ สอศ. ที่ประกาศใช้ในปี พ .ศ. 2552 ได้กาหนดให้มีงานสื่อการเรียนการสอน
ขึ้นมาใหม่แต่ในขณะเดียวกันงานเอกสารการพิมพ์ก็มีความสาคัญซึ่งผู้ สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านยังใช้บริการด้าน
เอกสารการพิมพ์จึงทาให้งานเอกสารการพิมพ์ขาดครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้พัฒนางาน เพื่อสนองกับการใช้บริการของงานด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ
6.2 ทาให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพ
6.3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ได้ครุภัณฑ์พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน
11.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ย่างมีคุณภาพ
11.3 ได้ปริมาณงานที่มีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้
ขอใช้บริการ
- ปริมาณการใช้บริการมีเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ผลงานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ์

- เชิงประจักษ์
- สภาพจริง

- แบบทดสอบ
- เชิงประจักษ์
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 25

ปรับปรุงห้องจริยธรรม

2. ผู้รับผิดชอบ

นางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องจริยธรรมได้จัดทาขึ้นในปีการศึกษา 2552 เป็นเวลาเกือบ 5 ปี ทาให้วสั ดุบางส่วน เช่น เบาะรอง
นั่งได้มีการชารุดเสียเป็นจานวนมากอีกทั้งมีลักษณะที่บางไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร
ในการนี้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงวัสดุรองนั่งให้
หนาและเหมาะสมสะดวกสบายมากขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ได้ดาเนินการโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมโดยพิจารณาทั้งด้านคุณภ าพ ราคา รูปแบบ และขนาดอย่างรอบคอบเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปรับปรุงห้องจริยธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงวัสดุรองนั่งให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น
6.2 เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความสะดวกสบายมีสมาธิในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดทาเบาะรองนั่งซึ่งทาด้วยฟองน้าหนา 1 นิ้ว ขนาด 60X60 ซม. หุ้มเบาะหนังสีน้าตาล (ไม่มีซิป) จานวน
50 อัน
7.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการปรับ
เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่แข็งแรง คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องจริยธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 สารวจคุณภาพและราคาของเบาะรองนั่ง โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกที่สุด
2 ดาเนินสั่งทาพร้อมปรับปรุงเบาะรองนั่งภายในห้องจริยธรรม
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
50,000

ค่าวัสดุ
50,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556-ตุลาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
88,800

รวมงบประมาณ
188,800

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สามารถปรับปรุงเบาะที่ใช้นั่งเรียนภายในห้องจริยธรรมให้เหมาะสมและสะดวกสบายในการเรียนยิ่งขึ้น นักเรียนมี
ความสะดวกสบายและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เบาะรองนั่ง 50 อัน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้มี
สมาธิในการเรียนมากขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- ตรวจนับ
- สังเกต

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 26

ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 331

2. ผู้รับผิดชอบ

นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนมีปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนคือสภาพ
ห้องเรียนและบรรยากาศรอบ ๆ ห้องเรียนภายในห้องเรียนจึงควรมีทั้งสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการค้นคว้า และ
เพิ่มบรรยากาศในการเรียนทาให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ดังนั้นโครงการนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่
ส่งเสริมให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีการประเมินโดยการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการ
เรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ) จึงเล็งเห็นว่าควรปรับปรุง
ห้องเรียน 331 เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาจีนโดยจัดทาตู้กระจกติดผนังแสดงหนังสือ วารสาร เอกสารเกี่ยวกับภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน จัดหาอุปกรณ์และสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีน ห้อง 331 ให้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้เป็นห้องแสดงผลงานของ
ผู้เรียนและเอื้อต่อการสอนภาษาจีน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ห้องเรียนภาษาจีน ห้อง 331 ได้รับการปรับปรุงให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน มีตู้กระจกติดผนังแสดงหนังสือ วารสาร เอกสาร มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้สอนได้รับความสะดวกและมีความสุขในการเรียนที่ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อทาการสอบราคา
ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียน 331
สรุปและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
10,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
15,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาจีน
11.2 ผู้เรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุงมี
- การนับ
- เชิงประจักษ์
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยพร้อมใช้ในการเรียนการสอน มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนและผู้สอนได้รับความสะดวก - การรายงานผลการปรับปรุงห้อง 331 - เชิงประจักษ์
และมีความสุขในการเรียนที่ห้องเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 27

ปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้อง 332

2. ผู้รับผิดชอบ

นางพรสวรรค์ ผลวงษ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนมีปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนคือสภาพ
ห้องเรียนและบรรยากาศรอบ ๆ ห้องเรียนภายในห้องเรียนจึงควรมีทั้งสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการค้นคว้า และ
เพิ่มบรรยากาศในการเรียนทาให้ผู้เรียนมีความสุขกั บการเรียน ดังนั้นโครงการนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่
ส่งเสริมให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีการประเมินโดยการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการ
เรียนการสอนมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันที่ห้อง 332 มีจอ LCD อยู่แล้วแต่ไม่ส ะดวกต่อการใช้งาน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจึง
เล็งเห็นว่าควรปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้อง 332 ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ห้องเรียนภาษาจีน ห้อง 332 ได้รับการปรับปรุงพร้อมใช้ในการเรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้สอนได้รับความสะดวกและมีความสุขในการเรียนที่ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อทาการสอบราคา
ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียน 331
สรุปและประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนมีสื่อและอุปกรณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
11.2 ผู้เรียนได้ใช้สื่อที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การนับ
- เชิงประจักษ์
พร้อมใช้ในการเรียนการสอน มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนและผู้สอนได้รับความสะดวก - การรายงานผลการปรับปรุงห้อง 332 - เชิงประจักษ์
และมีความสุขในการเรียนที่ห้องเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 28

จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชาพลานามัย

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาพลานามัย)

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีพุทธศักราช 2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ. 2545) โดยให้การเรียนการสอน ปลูกสร้างผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบเชิงมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
กลมกลืนทั้งเป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข ” ซึ่งมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม แล ะคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มรายวิชาพลานามัยได้ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพลานามัย วัสดุฝึก อุปกรณ์ และครุภัณฑ์จึงมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุก ๆ ด้านให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด ดังนั้น
กลุ่มวิชาพลานามัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6.2 เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
6.4 เพื่อให้ผู้เรียน และนักเรียน นักศึกษาได้ออกกาลังกาย
6.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ความรุนแรง และอบายมุข
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,500 คน
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7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
7,000

รวมงบประมาณ
22,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
11.2 เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
11.4 เพื่อให้ผู้เรียน และนักเรียน นักศึกษาได้ออกกาลังกาย
11.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ความรุนแรง และอบายมุข
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ - การสังเกต
ใช้ในการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนรายวิชาพลานามัยมีระดับผล - ทาแบบทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
การเรียนที่ดีขึ้น และเป็นทั้งคนเก่ง คน
ดี มีความสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบบันทึกการเบิกยืมวัสดุ อุปกรณ์

- ผลการเรียน
- ผลการสอบ
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 29

จัดซื้อครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแผนกวิชา
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
9.
ที่
1
2
3
4

จังหวัดใกล้เคียง

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดต่อสถานประกอบการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อ

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ค่าร้อยละ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 30

ปรับปรุงพื้นโต๊ะและเคาท์เตอร์ ห้องเรียน 232

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขสถานที่เรียนบรรยากาศในห้องเรียน
ควรดูสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย เพื่อเป็นการแสดงออกในบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีพื้นโต๊ะและเคาท์เตอร์ไม่
แตกกร่อน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโต๊ะปฏิบัติงานที่สะอาด ปลอดภัย และแข็งแรง
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสร้างเสริมบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- โต๊ะเรียน จานวน 18 ตัว เคาท์เตอร์ 4 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความสนใจตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการดอกไม้ประดิษฐ์ 232
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการปรับปรุงห้องเรียน 232

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
11,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน-สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
11,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีโต๊ะปฏิบัติงานที่สะอาดและมีความปลอดภัย
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้สึกที่ดีกับห้องปฏิบัติการดอกไม้ประดิษฐ์ 232
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผลงานจากการซ่อมแซมโต๊ะและ
เคาท์เตอร์ จานวน 22 ตัว
เชิงคุณภาพ
- ได้โต๊ะและเคาท์เตอร์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะอาดและปลอดภัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 31

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานของแผนกวิชาการขายและการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียน นักศึกษาห้องปฏิบัติการขายในปัจจุบันครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องโปรเจ็คเตอร์
เสีย ลาโพงชารุด คอมพิวเตอร์เสีย ฯลฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
6.2 เพื่อทาให้ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 ได้ปรับปรุงให้มีเครื่องเสียง ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้ใน
การเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ทาการสอบราคา
ดาเนินการปรับปรุง
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-มกราคม 2557
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
40,000

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 ได้ปรับปรุงพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
11.2 ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121, 122 มีอปุ กรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121,
122 มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมใช้
งาน
เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการขาย ห้อง 121,
122 มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 32

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ต นอกห้องเรียน ได้ทาการเลือกระบบ Thin Client มาใช้ในการ
ดาเนินงานให้บริการ ตลอดภาคเรียน โดยเน้นที่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต การบันทึกข้อมูล การให้บริการ
พิมพ์เอกสารสี และขาวดา การให้บริการสแกนภาพ ทั้งนี้ อุปกรณ์ภายใน Thin Client ไม่สามารถหาอะไหล่ภายในประเทศ
เพื่อซ่อมแซมได้ จึงทาการสารอง วัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ให้เครื่องสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องจึงดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

ค่าครุภัณฑ์
50,600

รวมงบประมาณ
50,600

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- สรุปจานวนผู้ใช้บริการ

- แบบสรุป

- แบบสอบถาม

- รายงานผล

205

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 33

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 253

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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

ตุลาคม 2556 – กันยานคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ประสิทธิภาพการใช้งานสภาพที่ใช้งานได้ไม่ดีนัก แสงสว่างของตัวเครื่อง
ขุ่นมัว เป็ นภาพเบลอ สีภาพตัวอักษรไม่คมชัดการแสดงสีของวัตถุในการนาเสนอมีความผิดเพี้ยนไปมาก เช่น สีฟ้าบนจอ
ออกเป็นสีเทาดา ถ้าสีเหลืองบนจอแทบจะไม่ปรากฏสี ทาให้การถ่ายทอดในการสอนด้วยโปรแกรมนาเสนอหรือการสาธิตด้วย
โปรแกรมกราฟฟิก ไม่สามารถชี้ให้ผู้เรียนถึงการจัดการสีที่ถูกต้ องได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า
ผู้สอนได้นาเสนอสีใด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความจาเป็นในการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและการนาเสนอมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนกับผู้ เรียนต้องสื่อสารที่ตรงกันจากภาพที่เกิดจากการ
แสดงบนจอภาพคอมพิวเตอร์(Monitor เพื่อสามารถใช้ในการศึกษา เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการนาเสนอโดยโปรเจคเตอร์(Projector) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ติดตั้งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 253 จานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
มีโปรเจคเตอร์(Projector) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 253 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการติดตั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
ตลอดปีการศึกษา
ตุลาคม 2557
ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้เครื่องโปรเจคเตอร์ติดตั้งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 253
11.2 มีการจัดการเรียนการสอนและดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ได้เครื่องโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- จัดการเรียนการสอนและดาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- นับจานวน

- รายงานผล

- แบบสอบถามการใช้สื่อของ
ครู

- รายงานผล
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 34

จัดหาครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) เป็นแผนกทีเปิดทาเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี 2556 ยังขาด
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการเรียนการสอนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และ
Printet ดังนั้นทางแผนกวิชาการโรงแรมเห็นถึง
ความสาคัญของผู้เรียนและอยากให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ Notebook จานวน 1 ชุด
6.2 เพื่อจัดหาเครื่อง Printer จานวน 1 ตัว
6.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมสามารถนาครุภัณฑ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์การเรียนการสอนต่อไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการโรงแรมได้รับคอมพิวเตอร์ Notebook จานวน 1 ชุด พร้อม Printer 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการโรงแรมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
จานวน 1 ชุด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานด้านการจัดซื้อ
ติดตั้งทดสอบการใช้งาน
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
25,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับครุภัณฑ์การเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ Notebook จานวน 1 ชุด
11.2 ได้รับเครื่อง Printer จานวน 1 ตัว
11.3 ครูและนักเรียนในแผนกวิชาการโรงแรมสามารถนาครุภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการโรงแรมได้รับ
- จานวนคอมพิวเตอร์ Notebook
คอมพิวเตอร์ Notebook จานวน 1 และ Printer ที่ได้รับ
ชุด พร้อม Printer 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการโรงแรมมีครุภัณฑ์
- เชิงประจักษ์
คอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถ
ใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

เครื่องมือประเมิน
- การสังเกต
- การตรวจรับ

- การสังเกต
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 35

ปรับปรุงห้องนวด

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาการท่องเที่ยวมีปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้บริการทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
วิทยาลัยฯ ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจึงจาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ห้องนวดฝ่าเท้าพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ห้องนวดฝ่าเท้าได้รับการพัฒนาโดยการติดผ้าม่านรอบห้อง
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวมีห้องนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานด้านการจัดซื้อ
ประสานงานด้านการจัดทาผ้าม่าน
สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
36,000

ค่าครุภัณฑ์
30,000

รวมงบประมาณ
66,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ห้องนวดฝ่าเท้าได้รับการพัฒนาโดยการติดผ้าม่านรอบห้อง
11.2 แผนกวิชาการท่องเที่ยวมีห้องนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ห้องนวดฝ่าเท้าได้รับการพัฒนาโดย - การสังเกต
การติดผ้าม่านรอบห้อง
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการท่องเที่ยวมีห้องนวดฝ่า - สังเกต
เท้าเพื่อสุขภาพที่สามารถให้บริการได้
อย่างเหมาะสม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบตรวจรับ
- แบบสังเกต
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 36

จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง)

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเองเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาต่าง ๆ โดยใช้
สื่อที่จัดทาเพื่อจุดประสงค์ของการเรียนรู้ด้วนตนเองอันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะ
การฝึกทักษะทางภาษาจาเป็นต้องมรการพัฒนาสื่ออยู่เสมอ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเองจาเป็นต้องจัดหาหนังสือ
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ดีวีดี เพื่อพัฒนากระบวนการค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารในรูแบบต่าง ๆ เพื่อให้เพีย งพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าวิทยาการใหม่ให้ทันต่อข่าวสารทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาหาความรู้และค้นคว้า
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเตรียมไว้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ดาเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
พฤศจิกายน 2556-มิถุนายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
11.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้ใช้บริการมีทรัพยากรสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม – คืน

- สถิติการยืม – คืน

- สถิติผู้เข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

- ทะเบียนการขอใช้บริการ
- บันทึกการขอใช้บริการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 37

เช่าสัญญาณเคเบิล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันจาเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาช่วยเสริมเพื่อให้ได้ทราบถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างเป็นปัจจุบันโดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้ดียิ่ งขึ้นผู้เรียนสามารถฝึกภาษาได้จากดูรายการต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดจากทั่วโลกซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านการฟังและพูดจากสื่อที่เป็นจริง
6.2 เพื่อเป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาเข้ากับสังคมโลก
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ได้เช่าสัญญาณเคเบิลตามระยะเวลาที่ได้ขออนุมัติ
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผู้เรียนที่มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้อื่นได้
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการเช่าสัญญาณ
สรุปรายงานการดาเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
19,200

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
19,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาเพิ่มพูนจากเดิมจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
11.2 ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นสามารถนาไปประกอบใช้กับวิชาชีพได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน
วิทยาลัยมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ - สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
- สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ - สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 38

จัดหาวัสดุสาหรับการเรียนรู้ด้วนตนเอง

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของการจัดการสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน
และการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถ
อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
6.2 ทาให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีวัสดุสนับสนุนทาให้การดาเนินกิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
7.2 เชิงคุณภาพ
ได้สื่อการเรียนรู้ด้วนตนเองที่ทันสมัยขึ้นอย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้บริการและใช้งาน
ดาเนินการในการจัดเตรียมวัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
12,120

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
พฤศจิกายน 2556-กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
4,500

รวมงบประมาณ
16,620

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และเพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
11.2 ผู้เรียนได้ประโยชน์จากสื่อจากสูงสุดเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุเพียงพอกับผู้ใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีวัสดุในการ
ค้นคว้าที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม – คืน

- สรุปสถิติการยืม – คืนประจาเดือน

- สถิติผู้ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

- สถิติการเข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 39

พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่บริการบนเว็บไซต์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ทางห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดการให้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการ
ให้บริการยืม-คืน ด้วนระบบแถมรหัส Barcode จากโปรแกรมห้องสมุดรหัสแถบ Kmitnb-bacs ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมย่อยจานวน 5 โปรแกรม โดยทางห้องสมุดได้ดาเนินการในการ
จัดหาครุภัณฑ์และโปรแกรมให้บริการตั้งแต่ปี 2543 มาแล้ว และขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก ล้าพระนครเหนือ
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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดาเนินการรับการอบรมในการใช้โปรแกรม
สรุปผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
10,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 40

จัดหาวัสดุ หนังสือ ตาราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางห้องสมุดจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านจัดการวัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุห้องสมุดอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาในด้านการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นจากฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นทางห้องสมุดจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ตาราเรี ยน 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ดาเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
สรุปรายงานการดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
200,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557
พฤศจิกายน 2556-มิถุนายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
45,000

รวมงบประมาณ
245,000

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 41

จัดหาครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งครู อาจารย์ ผู้เรียนสถานประกอบการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน และจัดทาเอกสารข้อมูลเป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ปร ะโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป จึงจาเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
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 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
มกราคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
18,000

รวมงบประมาณ
18,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
11.2 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จานวน 1
เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- สอบถาม

- สังเกต

เครื่องมือประเมิน
- ใบจัดซื้อ จัดจ้าง

-
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 42

จัดซื้อคอมพิวเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่จัดทาเว็บไซต์หรือรูปภาพความละเอียดสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สื่อต่าง ๆ
ผ่านทางเว็บไซต์และบริการข้อมูลรูปภาพแก่คณะครู บุคลากรทุกท่านและใช้ทางานตามหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แต่ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้ทางานร่วมกับเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ได้
เช่น ไม่สามารถประมวลผลภาพที่มีความละเอียดสูงจากกล้องดิจิตอลได้ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ใกล้ถึงขีดจากัด หรือ
การประมวลผลโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ในปัจจุบัน เป็นต้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการ
2 จัดทาขอซื้อ ขอจ้าง

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
25,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- การทางานที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ปริมาณงาน

- เว็บไซต์วิทยาลัย
- เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- คุณภาพงาน

- สื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย
- มีข้อมูลต่าง ๆ พร้อมให้บริการแก่
งานอื่น ๆ ได้
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 43

พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

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

ปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตลอดจนการนาเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการทั้งในและนอกหน่วยงาน อุปกรณ์สานักงานจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัยต่อการผลิตชิ้นงาน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
6.2 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของงาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพมีความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงานผลิตเอกสารเพื่อการเผยแพร่อย่างชัดเจน
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

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

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
5,000

รวมงบประมาณ
5,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 44

ปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน นักศึกษา
และเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัยต้องให้คาแนะนาในการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก
จึงเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งของเดิมที่มีอยู่ชารุดไม่สามารถซ่อมได้จาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตรงตามเจตนารมณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะปฏิบัติงาน จานวน 1 ตัว
เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อ
สรุปและรายงานผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

ค่าครุภัณฑ์
18,000

รวมงบประมาณ
24,300

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้รับเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
11.2 ได้รับโต๊ะปฏิบัติงาน จานวน 1 ตัว
11.3 ได้รับเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง - สอบถาม
- โต๊ะปฏิบัติงาน จานวน 1 ตัว
- นับจานวน
- เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- สามารถบริหารจัดการงานศูนย์บ่ม
- สังเกต
เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- ใบจัดซื้อ จัดจ้าง

- แบบประเมิน
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 45

จัดซื้อครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรู้จักหวงแหน
ใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรู้จักการช่วยเหลือสังคม ดังนั้น ครุภัณฑ์สานักงานจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6.2 เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้รับครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้รับครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 สารวจราคาวัสดุครุภัณฑ์
3 ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
6 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557
พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
สิงหาคม – กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
11.2 การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้งานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)
จานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานขอซื้อขอจ้าง

- การจัดทาเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

- เอกสารราชการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 46

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
งานปกครองเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาพประกอบ
กิจกรรมการดาเนินงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพประกอบจึงเป็นส่วนสาคัญที่ช่วย
อธิบายการดาเนินงานของกิจกรรมได้เป็นอย่างดี จึงมีการเสนอขอกล้องถ่ายภาพดิจิตอลขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในงานปกครอง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานปกครองตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- งานปกครองจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ตามกิจกรรมที่รับมอบหมาย
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการ และงานที่ได้รับมอบหมาย
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดทาขอซื้อ ขอจ้าง
ดาเนินการถ่ายภาพกิจกรรม

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตลอดปีงบประมาณ 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
20,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานปกครองทางานได้มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- งานที่ปฏิบัติและงานที่ได้รับ
มอบหมาย
เชิงคุณภาพ
- งานและรูปภาพประกอบกิจกรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ปริมาณงานที่มีคุณภาพ

- ประมาณงาน

- ปริมาณงานที่มีคุณภาพ

- งานมีคุณภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 47

พิธีมอบทุนการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน – ตุลาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาต่อจานวนหนึ่ง ดังนั้นงานแนะ
แนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้เรียนเชิญ ประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และคณะครูร่วมบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน นักศึกษาทีใน
ระดับหนึ่งและเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกา สทางการศึกษา จึงได้จัด
โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 100 ทุน
6.2 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 100 ทุน
7.2 เชิงคุณภาพ
- จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
พิธีการมอบทุนการศึกษา
ประเมินโครงการ
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
30,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2557
พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
30,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาจานวน 100 ทุน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จัดซื้อวัสดุตามจานวนที่ต้องการ
- ตรวจรับใบเสร็จรับเงินกับ
- ใบเสร็จรับเงินการซื้อวัสดุ
- จัดเงินทุนได้ 100 ทุน และมอบให้ งบประมาณ
- ทะเบียนรับเงินผู้มีจิตศรัทธา
นักเรียน นักศึกษา จานวน 100 ทุน - ตรวจสอบจานวนที่มอบให้ผู้รับทุนกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ
- โครงการดาเนินงานลุล่วงไปด้วยดี
- ฝ่ายประเมินแจกแบบสอบถามผู้ที่
- แบบสอบถาม
เกี่ยวข้อง
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1 จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
2 การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์
3 สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
4 การประชุมผู้ปกครอง
5 ผู้ประสานสิบทิศ
6 อบรมความรู้วินัยจราจร
7 ตรวจภายในสถานศึกษา
8 ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
9 พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10 จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
11 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
12 เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
13 จัดซื้อเวชภัณฑ์
14 การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
15 ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
16 ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจะต้องออกบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจาตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
จะต้องมีรูปแบบที่อานวยความสะดวก งานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาควรจะมีความคงทน
ถาวรแบบพลาสติก โดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทาบัตรและขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากรที่เก็บจากนักเรียน นักศึกษา
เข้าใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา คนละ 100 บาท (ประมาณ 800 คน)
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวที่ทันสมัย มีความคงทนต่อการใช้งานตลอดการเรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจาตัวใช้ตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับบัตรประจาตัวไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อกับหน่วยงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
80,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
80,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนใน ปีการศึกษา 2557
ได้อย่างเป็นระบบ
11.2 งานทะเบียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาทางาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1
ประมาณ 600 คนและปวส.1
ประมาณ 200 คน มีบัตรประจาตัว
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
เชิงคุณภาพ
- การจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
นักศึกษาใหม่ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินจากจานวนนักเรียน
นักศึกษาได้รับบัตรครบถ้วน

- นักเรียนและนักศึกษาใหม่มีบัตร
ประจาตัวใช้

- ประเมินจากผลงานที่จัดทาบัตร
ประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 2

การพบครูที่ปรึกษารายสัปดาห์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบ่งชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแลติดตามให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
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
เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เข้าพบนักเรียน นักศึกษาตามตารางได้ภาคเรียนละ 18 ครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารการเข้าพบได้ครบถ้วน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตลอดภาคเรียน
ทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป
สิ้นภาคการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
11.2 ครูที่ปรึกษามีความสะดวกในการดาเนินการด้านข้อมูลมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
จานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
เชิงคุณภาพ
- สามารถเก็บข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

วิธีการประเมิน
-

-

เครื่องมือประเมิน
-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 3

สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบ่งชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแลติดตามให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการสมุดประจาตัว
นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลของตนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องอันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
ทั้งทางกด้านวิชาการ 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 นักศึกษา จานวน 900 คน มีสมุดประจาตัวคนละ 1 เล่ม ตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อการบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดทาจัดซื้อ จัดจ้าง
ประชุมชี้แจงบทบาทและความสาคัญของสมุดประจาตัว
กาหนดปฏิทินตารางการจัดส่งสมุด
รายงานผลการดาเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
31,500

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
31,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูที่ปรึกษามีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษามากขึ้น
11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษามีมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 900
คน มีสมุดประจาตัวคนละ 1 เล่ม
ตลอดหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
- ความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับ
นักเรียน นักศึกษามีมากขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 4

การประชุมผู้ปกครอง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบ่งชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการให้การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีการรับรู้ศึกษา
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้ปกครองมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการที่
ช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีความต่อเนื่อง ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาในฐานะที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองจึงได้กาหนดการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสในการเสนอแนะ
วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายทางการศึกษาที่วิทยาลัยจะดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
6.2 เพื่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง วิทยาลัยและครูที่ปรึกษา
6.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้แกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นเข้าประชุมที่วิทยาลัยอย่างพร้อมเพียงกันมากกว่าร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในการตอดต่อกับสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง
สรุปผลการดาเนินการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้ (
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
8,000

ค่าวัสดุ
12,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมมีความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90
11.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมมี
ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
มากกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายของ
วิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 5

ผู้ประสานสิบทิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบ่งชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องดูแลติดตามให้ คาแนะนาตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นต้องมีความต้อเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการผู้ประสานสิบ
ทิศในการที่จะมีผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องโดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่ าง ๆ ทั้งทางด้านเอกสาร
ข้อมูล และอื่น ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทการดูแลเพื่อนร่วมห้องในทุกด้าน
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 นักศึกษาสามารถช่วยงานครูที่ปรึกษาได้
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ประชุมชี้แจง
กาหนดปฏิทินตารางกิจกรรม
รายงานผลลการดาเนินการ
มอบเกียรติบัตร

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กันยายน 2557
กุมภาพันธ์ 2558

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ภาระงานด้านเอกสารเพื่อการติดต่อระหว่างงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาห้องละ 3 คน
จานวน 65 ชั้นเรียน รวม 195 คน
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถช่วยงาน
ครูที่ปรึกษาได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 6

อบรมความรู้วินัยจราจร

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษามีการเดินทางมาเรียนโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น ทางวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาในการใช้รถ ใช้ถนน จึงจาเป็นต้องมีการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรแก่นักเรียน
เพื่อเป็นการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิ ดขึ้นได้ และยังสอดคล้องกับการป้องกันความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย
งานปกครองจึงดาเนินการขอความอนุเคราะห์จากสถานีตารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เพื่อมาเป็นวิทยากรบรรยายแก่
นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชาในชั่วโมงลูกเสือ เนตรนารีต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัยจราจร
6.2 เพื่อลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชั้น ปวช.1 ทุกสาชาวิชา จานวน 596 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีวัย รู้กฎจราจร
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดต่อประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและรายงานผลการดาเนินตามโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบทดสอบ

- แบบทดสอบ

- อุบัติเหตุทางท้องถนนลดลง

- การขาดเรียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 7

ตรวจภายในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
หน้าที่หลักของงานปกครองนอกจากการดูแลเรื่องระเบียบวินัย การใช้ชีวิตประจาวันของนักเรียน นักศึกษาทั้งใน
เวลาเรียน ก่อนเวลาเรียน ครูจะมีการจัดเวรเพื่อตรวจตรานักเรียนรอบ ๆ วิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีไม่
ออกนอกลู่นอกทาง และช่วยระยะเวลาเรียนครูจะมีการตรวจตราตามห้องน้าชายเพื่อป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดให้นักเรียน
ห่างจากความเสี่ยง ทางงานปกครองจึงมีการจัดโครงการตรวจภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียน
เรียนอย่างมีความสุข
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนัน
และการมั่วสุม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิตตนเอง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและรายงานผลการดาเนินตามโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2556
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและมั่วสุมลดลง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก
ในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมี
ผลกระทบต่อชีวิตตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การตรวจภายในวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหน้าวิทยาลัยฯ

- การตรวจภายในวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหน้าวิทยาลัยฯ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 8

ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
หน้าที่ของงานปกครอง คือการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดให้นักเรียน นักศึกษาห่างจากความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม ด้านความพนันและการมั่วสุม ไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ทาง
งานปกครองจึงจัดโครงการปกครองสัญจร และจัดครูเวรเพื่อตรวจตรารอบบริเวณวิทยาลัยฯ ด้านเขื่อนน้า และตลาด
เพื่อให้นักเรียนอยู่ในความปลดภัยตามกฎระเบียบที่ดีของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและ
การมั่วสุม
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและรายงานผลการดาเนินตามโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2556
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและมั่วสุมลดลง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก
ในเรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อันมี
ผลกระทบต่อชีวิตตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การตรวจตรารอบวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหน้าวิทยาลัยฯ

- การตรวจตรารอบวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหน้าวิทยาลัยฯ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดู ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 9

พัฒนาศักยภาพการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

มิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่ างเท่าเทียมกันทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้มาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยจึงเข้าร่วมโครงการดังกล่ าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินและ
ประสงค์จะเข้าเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมผู้อื่น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนเท่าเทียม
กับผู้อื่น
6.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่ากว่า 200,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ 50% ของนักเรียน
ทั้งหมด และมีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรับการกู้ยืม ร้อยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืม ร้อยละ 90
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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 2556
ธันวาคม 2556-มกราคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กันยายน 2557

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

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน – ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ 50% ของนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
11.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกู้ยืมเงิน ร้อยละ 100
11.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ประเมินจานวนนักเรียน นักศึกษาที่
เป็นผู้กู้ยืม
เชิงคุณภาพ
- ติดตามและประเมินผลการเรียนของ
ผู้กู้ยืม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ D
1. โครงการที่ 10

จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหม่จะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่าง
ถูกต้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีควรจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาขึ้นซึ่งประกอบด้วยระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับรวมถึง การจัดการเรียนการสอนระบบงานทะเบียน วัดผล งานปกครอง ดังนั้นจึงควรจัดทาคู่มือ
นักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติตาม
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 1,000 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดู ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 11

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

มีนาคม – พฤษภาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหม่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้อย่างดีและมีความสุขนั้นจาเป็นที่
นักเรียน นักศึกษาควรที่จะใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เสียก่อน ดังนั้นจึงควรให้มีการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ก่อนเรียนประมาณ 1 สัปดาห์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถเรียนรู้กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศ จานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใหม่เกิดทัศนคติที่ดีสามารถเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ และประปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
มีนาคม-พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบของวอทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.3 นักเรียน นักศึกษาใหม่ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.4 นักเรียน นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับการเรียนกาสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 12

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเยี่ยมบ้านเป็นขั้นตอนสาคัญในการดาเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที่บ้ าน เป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนาข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดกรองได้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้รับสามารถนาไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดีขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างคว ามเข้มแข็งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีอันเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
เตรียมแนวทางในอนาคตสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอนาคตหลังจากที่ได้รับทุนการศึกษา
6.2 เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่าง ๆ
6.3 เพื่อรับทราบความคาดหวังของผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ได้รับทุนการศึกษาต่าง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินทุน
8. สถานที่ดาเนินการ

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
ประชุมวางแผนการเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษา
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 รู้จักนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเป็นรายบุคคลด้วยหลักแห่งความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร และได้ช่วยเหลือ
แนะนาวางแผนอนาคตให้กับนักเรียน นักศึกษา
11.2 ได้รับทราบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อโรงเรียน
11.3 เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนตามความจาเป็น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ติดตามจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ - สอบถาม
และเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ
- สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดู ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 13

จัดซื้อเวชภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ห้องพยาบาลมีหน้าที่ต้องดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้ยาสามัญประจาบ้านในห้องพยาบาลเพื่อใช้ในการปฐมพย าบาลเบื้องต้น ในการดาเนินการ
จาเป็นต้องใช้เวชภัณฑ์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อนาเวชภัณฑ์ไปใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา จานวน 2,000 คน ได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในขณะเกิดอาการเจ็บป่วย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษามีอาการเจ็บป่วยลดลงหรือหายจากอาการเจ็บป่วย
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอราคา
ดาเนินการสืบราคาเวชภัณฑ์
ดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ดาเนินการดูแลปฐมพยาบาล

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตลอดปีงบประมาณ 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
50,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
50,000

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจจานวนและประเภทของ
เวชภัณฑ์

- ใบจัดซื้อ จัดจ้าง

- ดูอาการและปฐมพยาบาล

- ทะเบียนการใช้บริการและการเบิกยา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดู ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 14

การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

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

เมษายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ เป็นจานวนมากและในขณะที่
นักเรียน นักศึกษาดาเนินชีวิตประจาวันทั้งในวิทาลัยฯ และนอกวิทยาลัยอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเวลา วิทยาลัยฯ และ
ผู้ปกครองต้องรับภาระในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งอาจมีจานวนค่าใช้จ่ายมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละ
เหตุการณ์ของอุบัติเหตุจึงสมควรที่จะประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระดังกล่าว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับค่าทดแทนจากอุบัติเหตุทุกคนตามเงื่อนไขประกัน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 สืบหาบริษัทประกันภัยที่ดีสุด
2 ทาสัญญากับบริษัทประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
มีนาคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
300,000

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
300,000

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ห้องทะเบียน
ลงทะเบียน
- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ห้องทะเบียน
ลงทะเบียน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดู ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 15

ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

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

พฤษภาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษามีสภาพร่างกายและภาวการณ์เป็นโรคแตกต่างกัน และอาจจะ
มีโรคที่ตั้งใจเกิดคือติดสารเสพติด ดังนั้นจึงสมควรให้สวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษาโดยการตรวจสุขภาพประจาปีซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางกา รบังคับตรวจเลือดจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือ ที่ ศธ
611/5180 ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2554
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อตรวจเลือดและหาสารเสพติด
6.2 เพื่อตรวจร่างกายและดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทราบผลของการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ
2 ดาเนินการตรวจสุขภาพ

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
พฤษภาคม 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
300,000

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
300,000

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
เข้าตรวจสุขภาพที่ห้องทะเบียน
ลงทะเบียน

- ตรวจสอบผลการตรวจจากสมุด
- สมุดรานงานผลของศูนย์รับการตรวจ
รายงานผลของศูนย์รับการตรวจสุขภาพ สุขภาพและหาสารเสพติด
และหาสารเสพติด
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 16

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

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

ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่องจัดตั้งศูนย์อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) เพื่อเป็นศูนย์อานวยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทา
หน้าที่นานโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ และตามคาสั่งศูนย์
อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/2555 เรื่องปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี
2556 ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand) แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยดาเนินงานตามแผนปฏิบัติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556
การป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาในกิจกรรมหลักตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 4 มาตรการ คือ
มาตรการป้องกัน มาตรการคัดกรองค้นหา มาตรการดูแลช่วยเหลือและรักษา และมาตรการเฝ้าระวังการบริหารจัดการ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนบังเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเฝ้าระวังแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.3 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีระบบป้องกัน ระบบการเฝ้าระวัง ระบบการดูแลนักเรียน และระบบการบริหารจัดการที่จะ
ช่วยให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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7.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในด้านป้องกัน ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการดูแลและช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการ
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดทาขอซื้อ ขอจ้าง
ดาเนินการ
รายงานโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในด้านป้องกัน ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการดูแลและช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการ
11.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีเครือข่ายภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมี
เครือข่ายภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1
2
3
4
5
6
7

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ
ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ครูดีเด่นประจาปี
เชิดชูเกียรติคุณครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ
พัฒนาศักยภาพสู่ครูยุคใหม่
อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานครูที่ปรึกษา
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กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 1

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาป้านรณรงค์และเอกสารเผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประเมินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม – กันยายน 2557
กันยายน 2557

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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กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 2

ฝึกทักษะความชานาญในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการหลายแนวด้วยเช่นกัน
เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน 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
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สารวจบุคลากรที่ต้องการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ
ประเมินผลที่ได้รับจากการฝึกทักษะร่วมกับสถานประกอบการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2556
กรกฎาคม 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 3

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการหลายแนวทางด้ วย
เช่นกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษาและทุนในการทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และส่งเสริ มให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่
ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาต่อและทาวิจัย
6.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาต่อและการทาวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อและทาการวิจัย
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่รับผิดชอบ และมีโอกาสทาการวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สารวจบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ทาสัญญาขออนุญาตศึกษาต่อ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 4

ครูดีเด่นประจาปี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นบุคลากรที่สาคัญยิ่งของกระบวนการเรียนการสอนครูที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างสูง ครูต้องต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน เช่น ความประพฤติ
การดาเนินชีวิต เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไป
ด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 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
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินโครงการคัดเลือกครูดีเด่นแต่ละแผนกวิชา
มอบใบประกาศครูดีเด่น
ประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000

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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 5

เชิดชูเกียรติคุณครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรครูเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อระบบการจัดการศึกษาเพราะ “ครู” คือ “ผู้ให้ ” ให้สิ่งที่จะนาพาศิษย์ไปสู่
ความสาเร็จในด้านการศึกษา การทางาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ จากศิษย์บทบาทหน้าที่ของครูนอกจากจะให้ความรู้
ด้านวิชาการแล้วการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยในอดีตและปัจจุบันมีลูก
ศิษย์ของครูจานวนมากที่ประสบความสาเร็จทางานในตาแหน่งหน้าที่ระดับผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ สาเร็จการศึกษา
ระดับสูงมากมายซึ่งครูทุกคนถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นค นดีของสังคมและส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ
ดังนั้น การจัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้เสียสละเวลาและตั้งใจปฏิบัติกิจการงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ ดีต่อวิชาชีพ
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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 6

พัฒนาศักยภาพสู่ครูยุคใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินหลายแนวทางด้วย
เช่นกัน เข่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษา
ต่อ และการจัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาก่อนดารงตาแหน่ง และมีวิทยฐานะ เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิ ผล และความก้าวหน้ากับ
ทางราชการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี และรักสามัคคีในหมู่คณะ
6.2 เพื่อให้บุคลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้ากับ
ทางราชการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสถานศึกษา จานวน 80 คน ได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 85%
7.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สารวจความต้องการบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
25,000

ค่าใช้สอย
175,000

ค่าวัสดุ
50,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
250,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการเข้าร่วมโครงการ
11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษา จานวน 80 - แบบสารวจ
คน ได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการ
- สอบถาม
ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนา
ในโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
1. โครงการที่ 7

อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานครูที่ปรึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ครูที่ปรึกษามีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาในหลายๆด้าน อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
ผู้ปกครอง ข้อมูลด้านการเรียน ผลการเรียน การขาดการปฏิบัติกิจกรรม เป็นต้น
ดังนั้นถ้านาเอาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาด้วยคอมพิวเตอร์จะช่วยใ ห้ครูที่ปรึกษาสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ออบรมครูที่ปรึกษาให้สามารถใช้งานโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษา
6.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถบริหารข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
อบรมครูที่ปรึกษา จานวน 30 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาสามารถบริหารข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดทาทดสอบปรับปรุงแก้ไขระบบ
จัดอบรม
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,500

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,500

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูที่ปรึกษาสามารถบริหาร จัดการข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- อบรมครูที่ปรึกษาจานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูจัดการข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษาได้อย่างดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- เชิงประจักษ์

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาประประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1
2
3
4
5

จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน
ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ
ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
จ้างครูชาวต่างประเทศ
พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 1

จ้างครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินการสรรหาครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3
4

ทาสัญญาจ้าง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556, มีนาคม 2557,
พฤษภาคม 2557
ตุลาคม 2556, พฤษภาคม 2557
ตลอดทั้งปีการศึกษา

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 2

ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการหลายแนวทางด้วย
เช่นกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ
และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาและการทาวิจัยมา
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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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
สารวจบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทาสัญญาอนุญาตศึกษาต่อ
ประเมินผลที่ได้รับจากการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557 - มีนาคม 2557
กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 3

ส่งเสริมบุคลากรทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในองค์กรด้วย การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินหลายแนวทางด้วย
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 เพื่อให้บคุ ลากรนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
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
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557
ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรูในการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาทาผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
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12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาจานวน 121 - สารวจ
คนได้รับการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเข้า
รับการพัฒนาในโครงการพัฒนานครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและก่อน
ได้รับวิทยฐานะ
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ - สอบถาม
ศึกษาสามารถนาความ
รู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการ
พัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งและก่อนได้รับวิทยฐานะ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงมีความประสงค์จัดทาโครงการ
จ้างครูชาวต่างประเทศสาหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ส ามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจาวัน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยครูเจ้าของภาษา
6.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนกับครูเจ้าของภาษา
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการสรรหาครูภาษาจีน และครูภาษาอังกฤษ
ติดตามประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
1,128,000

ค่าใช้สอย
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,128,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ - สารวจ
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชา
- สารวจ
ภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. โครงการที่ 5

พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และวิชาชีพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
“ครู” เป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกสถานศึกษา ครูคือผู้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ความสามารถของตน
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และครูคือผู้ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ครูเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และต้องมีการพัฒ นาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ก้าวทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแ ละบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม
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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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม
ออกคาสั่งไปราชการ
ประเมินผลจากการรับการอบรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม – กันยายน 2557
ตุลาคม – กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

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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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
2
3
4

ตรวจสุขภาพประจาปี
ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและวิชาชีพ
พัฒนาบุคลากร "ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ"
พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 1

ตรวจสุขภาพประจาปี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นสิ่งสาคัญสาหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย การ
ดารงชีวิตในปัจจุบันต้องเผชิ ญกับปัญหามลพิษต่างๆมากมาย รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งมีพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่
ทันรู้ตัว การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานต่างๆเป็นไปได้ด้วยดี หากบุคลากรใน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มี สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ดีแล้ว จะส่งผลต่อการทางานให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างที่สุด รวมถึงจะสามารถนาพาให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
รวมไปถึงชุมชน แล ะ
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย
ดังนั้นงานบุคลากร ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในจุดนี้ จึงได้จัดทาโครงการร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราชเพื่อตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
6.2 เป็นการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (HEALTH SURVEILLANCE) เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ลักษณะแนวโน้มของการเกิดโรคหรือสิ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค เพื่อให้บุคลลากรของวิทยาลัยทุกระดับ
ได้รับการเฝ้าระวังและติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
6.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปีที่ผ่านมากับปีนี้ว่ามีสุขภาพเปลี่ยนแปลง
มากน้อยอย่างไร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ดีขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพดีขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ
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8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินโครงการตรวจสุขภาพ
ติดตามประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ดีขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มีสุขภาพดีขึ้น
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจ

- แบบสารวจ

- สารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร สาหรับสถานศึกษาข้าราชก ารครูและบุคลากรทางการศึกษาถือ
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)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557
กันยายน 2557
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10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

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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กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 3

พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ”

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการทางาน
เป็นทีม ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกาลังใจของ
บุคลากรด้วย การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นกระบวนการที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการดาเนินการ
หลายแนวด้วยกัน เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการต่าง ๆ การคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา และการศึกษาดู
งานในสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการศึกษาเหมือนกันนับเป็นอีก แนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรด้านการคิ
ด
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
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนากระ บวนการเรียนการสอนและงานในหน้าที่
รับผิดชอบพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
300,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
300,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 11 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 4

พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กรสาหรับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษาถือเป็น
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
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2557

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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โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1 สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
2 คหกรรมบริการ
3 จัดดอกไม้วันพระมหากษัตริย์
4 จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ
5 บริการวิชาชีพสู่สังคม
6 อาสาพัฒนาสังคม
7 สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม
8 อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
9 ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
10 สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
11 อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 1

สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยมในโรงเรียนขยาย
โอกาส นอกจากเป็นการสนองนโยบายแล้วยังเป็นการแนะแนวการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนขยายโอกาสด้วย และ
เป็นการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้า งรายได้และอาชีพให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยกาหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง และเน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพเพื่อจะได้
นาความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้ และนาไปประกอบอาชีพอิสระต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 สร้างความร่วมมือในการศึกษาด้านวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6.2 เพื่อเป็นการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียนแกนมัธยม เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนาไปประกอบอาชีพ
อิสระได้
6.3 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จานวนสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการจานวน 1 สถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถผ่านเกณฑ์ตามกาหนด
8. สถานที่ดาเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
6,000

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

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการประเมิน - แบบประเมินคุณภาพผลงาน
- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลของ
การประเมินผลงานรายบุคคล

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 2

คหกรรมบริการ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นกาลังใจช่วยพัฒนาคนให้มีน้า ใจ มีความ
เสียสละ มีความอดทนและเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจึงจะนาพาสังคมไปสู่ความเจริญตามเป้าหมาย
การศึกษาก็มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการส่งเสริมทักษะความรู้ความชานาญ กระบวนการคิด การจัดการ
องค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และคุณธรรม จริยธรรม เช่น ส่งเสริมความอดทน ความเสียสละ ความมี
น้าใจ เป็นต้น เพื่อเป็นประสบการณ์ของชีวิตและเรียนรู้การนาประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือนาไปใช้ประกอบ
วิชาชีพต่อไปในอนาคตได้โดยมีหลักว่า มีทักษะ ผลิตได้ จาหน่ายได้ จัดก ารได้ 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มีนาคม 2557
เมษายน 255
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน – สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพที่ดีขึ้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
11.3 นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดทน ความเสียสละ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนกคหกรรมมีการให้บริการแก่
- ประเมินจานวนผู้รับบริการ
ชุมชนที่หลากหลายภายในและภายนอก
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะ - แบบประเมินคุณภาพของงาน
ได้จากการให้บริการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 3

จัดดอกไม้วันพระมหากษัตริย์

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

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

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ . มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์และให้มีความรักชาติและ
พระมหากษัตริย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านภาครัฐและเอกชน ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีจึงเห็นความสาคัญของการจัดโครงการจัดทาพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามาร ถ ความ
เสียสละให้แก่ชุมชนในด้านวิชาชีพและอื่น ๆ ก่อให้เกิดทักษะความชานาญมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการ
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างทาประโยชน์แก่ชุมชน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 15 คน มีทักษะในการผลิตและให้บริการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาผลิตและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน - สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะในการแข่งขันได้
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผลงาน จานวน 2 งาน
เชิงคุณภาพ
- ได้ผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการประยุกต์ความรู้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สังเกต

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
1. โครงการที่ 4

จิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนนั้นสถานศึกษาโดยแผนกวิชาต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อการสร้างประสบการณ์ในสานักงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองตาม
สาขาอาชีพให้เข้มแข็ง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือการเข้าสู่ประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน สร้างองค์
ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ได้รับการยอมรับ
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้มีการจัดทาโครงการจิตอาสากับการให้บริการตามสาขาอาชีพให้กับนักเรียน
นักศึกษาในปีการศึกษา 2556
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างสาขาอาชีพการจัดการให้กับนักเรียน นักศึกษา
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการอานวยความสะดวกด้านการปฏิบัติงานเอกสารให้กับ
สานักงานของนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ 20 ชั่วโมง ได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดโครงการและวางแผนการดาเนินงาน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การให้บริการวิชาชีพทางด้านสานักงานแก่สถานประกอบการ
11.2 เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน
11.3 นักศึกษาได้รับทักษะการทางาน การมีมนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อประสานงาน
11.4 เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุม
11.5 นักศึกษามีช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย - ค่าร้อยละ
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
- ค่าความถี่
โครงการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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 2556 – กันยายน 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการวัดผลการประเมินผลความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมในบทเรียนเท่านั้น 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

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

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556-มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 7

สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยม

2. ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงได้จัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนแกนมัธยมในโรงเรียนขยาย
โอกาส นอกจากเป็นการสนองนโยบายแล้วยังเป็นการแนะแนวการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนขยายโอกาสด้วย และ
เป็นการเรียนการสอนร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่นักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ โดยกาหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง และเน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
เพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้และนาไปประกอบอาชีพอิสระต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 สร้างความร่วมมือในการศึกษาด้านวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6.2 เพื่อเป็นการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียนแกนมัธยม เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนาไปประกอบอาชีพอิสระได้
6.3 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จานวนสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 สถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถผ่านเกณฑ์ตามกาหนด
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินตามโครงการ
สรุปและรานงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 สถานศึกษา
11.2 นักเรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานของผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพผลงานของผู้เรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูล และผลการประเมิน - แบบประเมินคุณภาพผลงาน
- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผลการ
ประเมินผลงานรายบุคคล

- วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 8

อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบมีความมุ่งมั่นที่
จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพและแนะนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชะนีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพมากขึ้นและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือนาไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาศิลปกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
7,200

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
40,000

9
9
9
9

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
47,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแก่ประชาชน
ทั่วไป
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้รับประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 9

ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุ่งมั่น
ที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพและแน ะนาการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้วยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
. 6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน .
ผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 150 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
1 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
4 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการออกแบบ
5 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี
6 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาเลขานุการ
7 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการขายและการตลาด
8 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
10 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
5,000

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแก่ประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กลับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

.

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม
และการปฏิบัติได้โดยครูผู้สอน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 10

สร้างอาชีพเพื่อชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุ่งมั่น
ที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพและแนะนาการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
.
6.2 เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้วยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน .
ผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
จัดสอนวิชาชีพแผนกศิลปกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
24,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
40,000

30
30
30
30

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
64,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแก่ประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กลับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

.

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม
และการปฏิบัติได้โดยครูผู้สอน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 12 : บริการวิชาชีพสู่สังคม
1. โครงการที่ 11

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

2. ผู้รับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ สาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุ่งมั่น
ที่จะทาประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพและแนะนาการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนอันเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกฝึกอาชีพ ความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
. ๖.๒ เพื่อแนะแนวสร้างโอกาสแก่ผู้ว่างงาน ผู้ด้วยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
๖.๓ เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนด้วยการบริหารทางวิชาการ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน .
ผู้สนใจทั่วไป
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ
นาไปประกอบอาชีพเสริมสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดาเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
18,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
35,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
53,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝึกทักษะของตนให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแก่ประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมให้กลับแม่บ้าน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ
สามารถปฏิบัติได้จริง
- นาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได้

วิธีการประเมิน

.

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเข้ารับการอบรม
และการปฏิบัติได้โดยครูผู้สอน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2 สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน
3 พัฒนางานสานักงานตามสาขาอาชีพ
4 ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสารแก่หน่วยงานและองค์กร
5 ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
6 ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
7 ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
8 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
9 พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
10 พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 1

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้บ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจในสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557

5. หลักการและเหตุผล
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญยิ่งต่อประเทศชาติเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ
มั่นคง ในการนี้สาขาวิชาการขายและการตลาดได้เห็นควา มสาคัญของวันเด็กจึงจัดให้มีงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2557 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กบริเวณใกล้เคียงได้รู้ถึงความสาคัญของตนเอง ความ
มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสาคัญ
ของประเทศชาติ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
6.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เด็กบริเวณใกล้เคียง และผู้ปกครองได้ทากิจกรรมร่วมกัน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และเด็กบริเวณใกล้เคียงได้รับความสุข สนุกสนานในงาน
วันเด็กแห่งชาติ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูลและเด็กบริเวณใกล้เคียงมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557 จานวน 500 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูลและเด็กบริเวณใกล้เคียงมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557 ร้อยละ 90 มี
ความประทับใจ และพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
8. สถานที่ดาเนินการ

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ติดต่อประสานงาน
ดาเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปและรายงานผลโครงการ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
6,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ
กูล และเด็กบริเวณใกล้เคียงมาร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ จานวน 500 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล และ
เด็กบริเวณใกล้เคียงที่มาร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ร้อยละ 90 มีความสุข และ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สังเกต
- นับจานวน

- แบบประเมิน

- สังเกต
- ประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 2

สร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสถานศึกษากับชุมชนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องทั้ งนี้สถานศึกษา
กับชุมชนนั้นจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร สถานที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรียนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาสายอาชีพที่ศึกษารวมทั้งมี
ทักษะในการทางาน ก ารคิดเป็น ทาเป็น และการแก้ปัญหาเป็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขา
อาชีพที่ศึกษา คืองานสานักงานนั้นจะเป็นการปูพื้นฐานการทางานและมุ่งเน้นถึงความตระหนักในการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงตลอดจนการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านงานสานักงานให้กับนักเรียน
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการให้บริการสาขาอาชีพงานสานักงานของนักศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสายการณ์อาชีพ 20 ชั่วโมง ได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการต่าง ๆ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดโครงการและวางแผนการดาเนินงาน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การให้บริการวิชาชีพทางด้านสานักงานแก่สถานประกอบการ
11.2 เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน
11.3 นักศึกษาได้รับทักษะการทางาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน
11.4 เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน
11.5 รักเรียนมีช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ค่าร้อยละ

- แบบสารวจ

- ค่าความถี่

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 3

พัฒนางานสานักงานตามสาขาอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในสถานการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานลักษณะงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการเปลี่ยนแ ปลงอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้เกิดความทันสมัย ดังนั้นผู้เรียนเองจึงควรมีการสร้างทักษะที่ตรงตามสาขาอาชีพที่ได้ศึกษาเพื่อสะสม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในอนาคต
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้มีการจัดทาโครงการพัฒนางานสานักงานตามสาขาอาชีพให้กับนักศึกษา
ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2556
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างทักษะสาขาอาชีพการจัดการให้กับนักศึกษา
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการให้บริการสาขาอาชีพงานสานักงานของนักศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสายการณ์อาชีพ 20 ชั่วโมง ได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการต่าง ๆ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดโครงการและวางแผนการดาเนินงาน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การให้บริการวิชาชีพทางด้านสานักงานแก่สถานประกอบการ
11.2 เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน
11.3 นักศึกษาได้รับทักษะการทางาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน
11.4 เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ค่าร้อยละ

- แบบสารวจ

- ค่าความถี่

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 4

ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสารแก่หน่วยงานและองค์กร

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ประสิทธิภาพในการบริหารงานในสานักงานภาครัฐ เอกชน ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแยกเอกสารมาใช้ คือการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วเกิดความประทับใจต่อผู้ติดต่อ แผนกวิชาการเลขานุการมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นด้านการผลิต การบริหารเอกสารให้หน่วยงานได้เกิดความรวดเร็ว ความมีระเบียบ ดังนั้น การที่จะให้บริการยังองค์กร
ในรูปของการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการอีกด้วย
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสารขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการได้
ประโยชน์เกิดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเอกสารรวดเร็วขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสารยังหน่วยงาน
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานต่อการให้บริการ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระดับมากที่สุด
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดเก็บเอกสารและสามารถปฏิบัติได้
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการต่าง ๆ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
กาหนดโครงการและวางแผนการดาเนินงาน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทาโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 255
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การให้บริการวิชาชีพทางด้านสานักงานแก่สถานประกอบการ
11.2 เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยและชุมชน
11.3 การบริหารงานเอกสารของหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว
11.4 สานักงานเกิดประสิทธิภาพด้านการผลิต การจัดเก็บเอกสาร
11.5 เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ค่าร้อยละ

- แบบสารวจ

- ค่าความถี่

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 5

ทาสัญญาฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการีศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลบักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่นักเรียนชั้นปวช . 2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตรตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการได้สร้างความ
เข้าใจให้ตรงกันถึงกฎระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ จึงต้องจัดทาสัญญาฝึกอาชีพระห ว่างนักเรียน 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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ดาเนินเนินการ
สรุปและรายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
มกราคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 6

ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ

2. ผู้รับผอดชอบ

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 2556 – กันยายน 2557

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 1,900 คน มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของสถานประกอบการได้
8. สถานที่ดาเนินการ

สถานประกอบการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม – กันยายน 2557
พฤษภาคม – กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

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

341

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 7

ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับต้องผ่านกา รฝึกงาน
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม – กันยายน 2557
พฤษภาคม - กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
15,000

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. แบบวัดความพึงพอใจนักเรี
นักศึกษาฝึกงาน

ยน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 8

การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

2. ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือขายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

กรกฎาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการระหว่างสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และฝีมือแรงงานในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและตลาดแรงงานของประเทศ ดังนั้นการจัดการทวิภาคีใน
ระดับสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทวิภาคี เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันของ
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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
ดาเนินการ
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,000

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 9

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานความร่วมมือ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะด้ านอาชีวศึกษานั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลความต้องการและสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะก้าว
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลจากสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการทางานเสมือนเป็นการ
เตรียมพร้อมผู้เรียนให้พร้อมและมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
จัดอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทั้งฝ่ายสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้าใจบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอันจะมีผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนตามลาดับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
6.2 เพื่อให้ได้แนวทางในการดาเนินงานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ดาเนินโครงการเกิดความตระหนักในการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับแผนกวิชาและหน่วยงานภายใน
ดาเนินการ
ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน
11.2 ผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือ
11.3 มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานความร่วมมือ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการและหน่วยงานทั้ง - สอบถาม
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมลงนามความ
ร่วมมือ 12 แห่ง
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษา สถาน
- สอบถาม
ประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนตระหนักถึงแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและ
การจัดการอาชีวศึกษาด้านต่าง ๆ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 15 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. โครงการที่ 10

พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานความร่วมมือ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการจะต้องร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในส่วนของความรู้ที่ได้รับจาก
สถานศึกษาและการได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางอาชีพต่าง ๆ ที่สถานประกอบการได้เตรียมไว้ให้ การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อให้ได้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน
6.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในเรื่องการระดม
ทรัพยากรข้อมูลของสถานประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครั้งในการระดมทรัพยากร จานวนสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมและมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่
1
2
3
4
5
6

แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
งานหลักสูตร
รวบรวมข้อมูล
ดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร สถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษา
11.2 มีการติดต่อและสัมผัสกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนครั้งในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
เชิงคุณภาพ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบรายการตามหัวข้อ

- แบบสอบถาม

- ผลการดาเนินงานตามโครงการที่
เกี่ยวข้อง

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1 ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน

350

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเป็นครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 1

ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบัน

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยเป็นผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือโดยนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มุ่งเน้นให้
สถานศึกษาทุกแห่งมรสังกัดส่งเสริมให้ครูทาวิจัยสถาบันเพื่อรองรับการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูทาวิจัยสถาบัน
6.2 เพื่อพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนในแต่ละแผนกมีผลงานวิจัยไม่ต่ากว่า 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
8.
9.
ที่
1
2
3
4

สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชาสัมพันธ์
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
มีนาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
50,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพทุกแผนกวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
- ความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1 เผยแพร่การทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน
2 ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
3 ประเมินการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 1

เผยแพร่การทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน

2. ผู้รับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทศาสตร์ที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยฯ จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอนในหลายช่องทาง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ภารเรียนละไม่ต่ากว่า 3 ผลงาน 4 ช่องทาง
7.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีข้อมูลที่เชิงประจักษ์ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
ดาเนินงาน
สรุปแผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
มีนาคม-กันยายน 2557
มีนาคม-กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผลงานและจานวนชาอง
ทางการเผยแพร่
เชิงคุณภาพ
- ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
และครูผู้สอน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมินคุณภาพ

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 2

ติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นไปตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งมั่นให้ครูแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จึงได้มรการติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อเป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าว และเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดาเนินงาน
สรุปแผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2556
มีนาคม-กันยายน 2557
มีนาคม-กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
3,100

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
3,100

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนงานวิจัยในชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมินคุณภาพ

- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
1. โครงการที่ 3

ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาผลการแระเมินไ ป
พัฒนางานในครั้งต่อ ๆ ไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามคาสั่งวิทยาลัยฯ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
จานวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานของวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ มีการพัฒนาจากเดิม
8.
9.
ที่
1
2
3
4

สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
10,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนโครงการ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ศึกษาผลการดาเนินงาน

- แบบสอบถาม

- ศึกษาระดับความพึงพอใจ

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2 วารสารประชาสัมพันธ์

360

โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. โครงการที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
4. ระยะเวลาดาเนินการ

พฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจนถึงปีสุดท้ายทุกคนต่างมุ่งมั่นในความสาเร็จของการศึกษาซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจ
ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรสมดังที่ตั้งใจ งานทะเบียนได้เล็งเห็นความสาคัญของผู้สาเร็จการศึกษาในความต้องการ
ที่จะเห็นความสาเร็จที่เป็นรู ปธรรมจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกคน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของการศึกษา
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตร
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนก และระดับ ปวส.2 ทุกแผนก
7.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้การมอบประกาศนียบัตรดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและเป็นระเบียบ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
สรุปรายงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

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
- ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรพึงพอใจใน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจนเสร็จ
สิ้นพิธีรับประกาศนียบัตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สารวจการมาเข้าร่วมพิธีของผู้สาเร็จ
การศึกษา

- เช็คชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2556

- สารวจจากความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถามการเข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
1. โครงการที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์

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

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์จัดทาวารสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิ
การศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ

บัติในแต่ละปี

6. วัตถุประสงค์
6.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้สถานสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอกได้
ทราบ
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 และสถานศึกษาอื่นรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายแต่ละกิจกรรม
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายส่งโรงพิมพ์ ฉบับที่ 1
รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายส่งโรงพิมพ์ ฉบับที่ 2
แจกวารสาร

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
168,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตลอดปี
กรกฎาคม 2556
มกราคม 2557
กันยายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
168,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อทราบถึงการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนวารสาร
เชิงคุณภาพ
- แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วารสาร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนผู้รับวารสาร

- เอกสารการรับวารสารประชาสัมพันธ์

- วิจัย ตอบแบบสารวจ

- แบบสารวจ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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. 2557

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)
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
1,230,000

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
1,230,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีวัสดุสานักงานใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีความพึงพอใจในวัสดุวัสดุสานักงาน - ประเมินเชิงประจักษ์
เชิงคุณภาพ
- ใช้วัสดุสานักงานได้อย่างมี
- ประเมินเชิงประจักษ์
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง
- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2 จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 1

ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษาจาเป็นต้องมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินสาหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณต่อไป ตลอดจนสามารถนาผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการไปพั ฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานของงานหรือฝ่ายต่าง 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. 2557 จานวน 100 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการจากงานที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นรายงานผลฯ ฉบับร่าง
เสนอรายงานผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทาเป็นรูปเล่มและสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้ทราบ

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม – สิงหาคม 255
สิงหาคม – กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

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. 2557 จานวน
100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีข้อมูลสารสนเทศในการ - การสอบถาม
บริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
1. โครงการที่ 2

จัดทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจาเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการวางแผนจะช่วยให้
การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการกาหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการทางานล่วงหน้าทาให้
เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้การวางแผนงานเกิดจากการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทาให้กิจกรรมที่
ถูกกาหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุ
รี ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดกิจกรรม ปัจจัย งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางาน
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยมีเป้าหมายความสาเร็จ นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อให้เกิดคุณภาพตาม
เป้าหมายของงานต่าง ๆ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
6.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่าง ๆ
6.3 เพท่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดาเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 100 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
งานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจาปี - การนับจานวน
งบประมาณ พ .ศ. 255 7 จานวน
100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงาน - การสอบถาม
ตามที่วางแผนไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา RMA 2012
3 เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
4 พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
5 พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายและให้ความสาคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ใน
การบริหารจัดกา รให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างต่อ เนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่การพัฒนายังต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
งานศูนย์ข้ อมูลสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านระบ บเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึก ษาจึง
ดาเนินการและจั ดทาโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ดาเนินการในด้าน
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อหล่อหลอมให้เป็นผู้มีความรู้
ทักษะ
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6.2 เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.3 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
7.2 เชิงคุณภาพ
- การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการจัดการศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปและจักทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
59,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม – กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
59,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2 ครู อาจารย์สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- เข้าใช้และให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
- มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ปริมาณการเข้าใช้และให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การนับ

- ผลการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

- รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
1. โครงการที่ 2

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 2556 – ธันวาคม 2556

5. หลักการและเหตุผล
ตามแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ .ศ. 2552-2556 กาหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ เข้าใจในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีการนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระบุว่า การประมิ
นความสามารถด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดทาฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ บริหารง านบุคลคล บริหารงาน
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไปโดยมีผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล การทางานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงคณะครูแผนกวิชาคอ มธุรกิจทุกคนได้นาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2007) มาใช้ในการบริหารงานสอดคล้องกับการทางานของศูนย์ข้อมูล
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

376
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7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ คาสั่ง รูปแบบการจัดอบรม
ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร
จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการตามกาหนดเวลา
สรุปผลการอบรม
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
12,000

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
8,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
สิหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
20,000

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 3

เสริมสร้างวิชาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยาน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา จาเป็นต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์ตรง โดยวิทยากรภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ด้านสาขาอาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
เสนอโครงการ วางแผนการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมสถานที่ ดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
14,400

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
มกราคม – สิงหาคม 57
มกราคม - สิงหาคม 57
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
19,400

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติค่าเฉลี่ย

- แบบสารวจ

- แบบประเมินสิ่งที่ได้รับ
จากการอบรม

- แบบสรุป
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กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 4

พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษา จัดตั้งศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อติดต่อกับสถาน
ประกอบการโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.v-cop.net เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
โดยเฉพาะนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส .2 เพื่ อเป็นศูนย์กลางระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการที่ต้องการ
นักศึกษาเข้าทางานในสถานประกอบการ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบันได้
ตลอดเวลาที่ต้องการแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตามนอกจากนี้ในการดาเนินงาน สถานศึกษาได้ประสานงานกับสถาน
ประกอบการให้เป็นสมาชิกและสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาได้ตามความต้องการ
คณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีค วามสาคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เห็นความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูล การศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน จึงจัดให้มีการอบรมประโยชน์และควา มสาคัญของ
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้คณาจารย์ ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6.2 เพื่อให้คณาจารย์กระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- คณาจารย์ของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการใช้โปรแกรมศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั้งหมด
7.2 เชิงคุณภาพ
คณาจารย์ของสถานศึกษาเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมพัฒนาความเข้าใจในระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 คณาจารย์ของสถานศึกษาสามารถกระตุ้นเตือนผู้เรียนให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- คณาจารย์ของสถานศึกษาเข้ารับการ
อบรมพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของคณาจารย์ทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ของสถานศึกษามีความ
เข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของ
ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อและการ
เข้ารับการอบรม

- แบบลงชื่อการเข้าอบรม

- สังเกต

- รายงานการใช้ระบบงานศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 5

พัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ

มีนาคม - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีความก้าวหน้าไปมากสามารถสื่อสารผ่านระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโ ลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญ และมีความทันสมัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูล จึงจัดให้มีการ อบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ และมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพื่อให้การสื่อสารในหน่วยงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรุปและจัดทารายงานการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
3,000

ค่าใช้สอย
7,000

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จานวนบุคลากรของสถานศึกษาเข้า - บัญชีรายชื่อและการเข้ารับการอบรม - แบบลงชื่อการเข้าอบรม
รับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้
- สังเกต
- รายงานผลการใช้ระบบสานักงาน
ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
จัดทาคู่มือการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา และรายบุคคล
จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก

2. ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การดเนินงานของแผนกวิชามีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การว่างแผนการจัดการเรียนการสอน การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการอ่างมี
คุณภาพ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
แผนกวิชามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยครูและผู้เรียนมีส่วนร่วม
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
สรุปข้อมูลจาก SAR ปี 2556 ของแผนกวิชา
พิจารณาตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใจ
กาหนดกิจกรรม
ดาเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม-สิงหาคม 2557
ตลอดปีการศึกษา
กันยายน 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชามีระบบประกันคุณภาพภายในแผนก
11.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่าน
เกณฑ์ตามชั้นปี
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีผลการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีทุก
มาตรฐาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สรุปจานวนผู้เรียน

- แบบสรุป

- รายงานสรุปแต่ละมาตรฐาน

- รายงาน SAR แผนกวิชา
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

จัดทาคูม่ ือการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา และรายบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2556 - 2557

5. หลักการและเหตุผล
การบริการงานของแผนกวิชาให้ประสบผลสาเร็จได้นั้น การจัดทาข้อมูลการดาเนินงานต้องมีการแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของงาน โดยส่งผลต่อภาพรวมการบริหารของสถานศึกษาแผนกวิชามีขอบข่ายการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง ดังนั้นการบริหารงานที่ดีแผนกต้องทาตามระบบ PDCA โดยมีแผนงานที่ถูกต้อง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้แผนกวิชามีแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
6.2 มีคู่มือการประเมินภายในแผนกวิชาและรายบุคคล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายในแผนกและรายบุคคล จานวน 1 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและแผนกวิชาจัดทารายงานประเมินตนเองของแผนกวิชาและรายบุคคลได้ละเอียดสอดคล้องกับภาพรวมของ
วิทยาลัย
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
วิเคราะห์มาตรฐานของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการ
การสรุปข้อมูล
การจัดทาคู่มือรายมาตรฐาน
นาเสนอผู้บริหาร
เผยแพร่

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 แผนกวิชาและครูมีแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
11.2 มีคู่มือการประเมินภายในแผนก/บุคคล
11.3 รายงานประเมินตนเองของแผนกวิชา และรายบุคคลมีความถูกต้องครอบคลุม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- คู่มือประเมินคุณภาพภายในแผนก
วิชา/รายบุคคล
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชา/ครูรายบุคคล เขียน
รายงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานตัวบ่งชี้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนนับ

- จานวนเล่มคู่มือ

- ตารางการประเมิน

- แบบสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

จัดทารายงานการประเมินตนเองของครู

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 นั้นกาหนดให้สถานศึกษามีการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพมาจากคุณครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ การ
จัดทาโครงการ /กิจกรรมใด ๆ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เป็นการจัดทาข้อมูลในแต่ละมาตรฐานของครูผู้สอน
6.2 เพื่อเป็นข้อมูลการดาเนินงานมาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาและสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูทุกคนจัดทารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของครู ปีการศึกษา 2556
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบ และระยะเวลาการส่งรายงาน
ติดตามและสรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.3 ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของครู
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จานวนรายงาน

- แบบบันทึกส่ง

- สรุปผลการดาเนินงาน

- ข้อมูลสรุป
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

จัดทารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพซึ่งการดาเนินงานเป็นไปตามระบบ PDCA โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบและดาเนินงานตามมาตรฐานที่กาหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการในทุก
ฝ่ายจึงมีการดาเนินงานตามกระบวนการข้างต้นในทุกส่วนการดาเนินงานระบบประกันเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และมี
การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดให้ได้รับทราบ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
6.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา
6.3 เพื่อเผยแพร่รายงาน SAR ของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เก็บข้อมูลช่วงที่ 1)
ออกคาสั่งวิทยาลัย
ติดตามการดาเนินงาน (เก็บข้อมูลช่วงที่ 2)
สรุปรายงาน
เผยแพร่

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
2,400

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

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
2,400

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 ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

จัดทารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ .ร.บ. การศึกษา 2542 นั้น กาหนดให้สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ 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 2556
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวุพรรณบุรี
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โครงการตามแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ส่งรายงาน
สรุปผล

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
4,370

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
4,370

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.3 ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ทุกแผนกวิชาจัดทารายงานการ
- จานวนนับ
ประเมินตนเองของแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีการพัฒนา ปรับปรุงจุดที่ - ผลสรุปตามมาตรฐาน
ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด

เครื่องมือประเมิน
- แบบสรุปส่ง

- ตารางสรุป
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กลยุทธ์ที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA

2. ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีการศึกษา 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เพิ่มเติม (2545) กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐาน 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในนั้นจะต้องดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดทารายงาน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกภาคส่วน
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
8. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดาเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทาให้ชัดเจน)
การกาหนดแผนพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
การสรุปผลการดาเนินงาน

10. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณที่ใช้
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
จานวนเงิน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ปี)
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557

ค่าครุภัณฑ์
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในแผนกวิชา งาน ฝ่ายและครู
11.2 สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานอยู่ในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสรุปรายงานตามมาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้

- แบบตรวจติดตาม

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในสถานศึกษา

- รายงานการประเมินตนเองของครู
- รายงานการประเมินตนเองของ
แผนกวิชา
- รายงานการประเมินของตนเอง
สถานศึกษา
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