คํานํา
นับตั้งแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใชในการปฏิรูประบบการศึกษาของ
ประเทศเปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งสวนราชการในสวนกลางและสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองรองรับการ
เปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสัง คม โดยมุ งเนน สร า งความเขม แข็ งใหกั บระบบการบริห ารจัด การของ
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุพรรณบุ รี จึงไดนํา แนวทางดังกลาวมารวมกั นจัดทําแผนปฏิ บัติ ราชการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น และเป น แนวทางในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาด า นวิ ช าการ
ดานงบประมาณ และดานการบริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่ มุงเนนผลผลิต อีกทั้งเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ จะเนนการนําเสนอผลผลิตของสถานศึกษาที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
แตละแผนงบประมาณตามยุทธศาสตรของชาติที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้
แผนปฏิบัตริ าชการดังกลาวยังตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจังหวัด และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ตุลาคม 2557
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย อศจ. ภาค และชาติ
2 ประเมินโครงการวิชาชีพ
3 วันสุนทรภู
4 วันภาษาไทยแหงชาติ
5 กิจกรรมวันคริสตมาส
6 เขาคายภาษาอังกฤษ
7 กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
8 เขาคายภาษาจีน
9 กิจกรรมชมรมภาษาจีน
10 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร
11 นิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
12 การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
13 นิทรรศการโครงการวิชาชีพ

2
4
6
8
10
12
15
17
20
22
24
26
28

กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1 พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา
2 ไหวครูชางแผนกวิชาการออกแบบ
3 ไหวครูชางแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
4 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม
5 บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6 แขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับ อศจ.ภาค และชาติ

31
33
35
37
39
42

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1 วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3 ฝกงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
4 การจําหนายเคกและคุกกี้เทศกาล ปใหม
5 ติดตามผูส ําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
6 ปจฉิมนิเทศผูส ําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557

45
47
49
51
53
55

7 แนะแนวการศึกษาตอภายในสถานศึกษา
8 แนะแนวการศึกษาตอ
กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1 เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

57
59

1.1 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1.3 แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
1.4 แผนกวิชาคหกรรม
1.5 แผนกวิชาการบัญชี
1.6 แผนกวิชาการขายและการตลาด
1.7 แผนกวิชาการเลขานุการ
1.8 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.9 แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก
1.10 แผนกวิชาการโรงแรม
1.11 แผนกวิชาการทองเที่ยว
1.12 แผนกวิชาการออกแบบ
1.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
2 อาหารครบวงจร
3 ธนาคารโรงเรียน
4 บัญชีครัวเรือน
5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
6 ฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
7 กิจกรรมเสริมการเรียนรูเศรษฐศาสตรกับอาเซียน
8 นิเทศการสอนครูผสู อนของสถานศึกษา

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1 จัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
2 จัดซื้อครุภัณฑในการเรียนการสอนกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
3 ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
4 ปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หอง 332
5 ปรับปรุงตูโชวผลงาน และปายกฎระเบียบหองเรียน
6 จัดซื้อครุภัณฑ
7 จัดซื้อคอมพิวเตอร
8 ปรับปรุงอุปกรณสื่อการสอน

106
108
110
112
114
116
118
120

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ปรับปรุงหองปฏิบัติการหอง 121,122
ปรับปรุงหองปฏิบัติการขายตรง Direct Sales
ปรับปรุงหอง 143
ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ซื้อโตะคอมพิวเตอร หอง 234
จัดซื้อกลองถายภาพ
จัดหาครุภณ
ั ฑ
จัดซื้อโปรแกรมจัดทําตารางสอน
พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการบนเว็บไซด
จัดหาวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภณ
ั ฑ
จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี สําหรับการเรียนรูด วยตนเอง
จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
สวม HAS
ปรับปรุงหองเรียน
จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทอาคาร 3
ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน
จัดสรางตาขายปองกันนกดานหลังอาคาร 3
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
จัดโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี
เปลี่ยนตูโทรศัพทภายใน
ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล
การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัย
ติดตั้งกลองวงจรปดอาคาร 1,2,3,4
ปรับปรุงหองทะเบียน
จัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ
จัดซื้อครุภัณฑ
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร
5 ส. พัฒนางานปกครอง

122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184

กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1 จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
2 สมุดคูม ือครูที่ปรึกษา
3 ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน
4 ผูประสานสิบทิศ
5 การเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง
6 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
7 ตรวจความเรียบรอยภายในสถานศึกษา
8 บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
9 อบรมความรูวินัยจราจร
10 จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
11 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
12 พิธีมอบทุนการศึกษา
13 เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาที่ไดรบั ทุนการศึกษา
14 การใหบริการงานกองทุนเงินใหกูยมื เพื่อการศึกษา
15 การประกันอุบตั ิเหตุนักเรียน นักศึกษา
16 ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
17 จัดซื้อเวชภัณฑ

187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
216
218
220

กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1 เสริมสรางความรูด วยภูมิปญญาทองถิ่น
2 เรียนรูภ ูมิปญ
 ญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ
3 ภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนางานดานคหกรรม
4 การหารายไดระหวางเรียน
5 ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ
6 คุณธรรมนําความรูส ูการประกอบอาชีพ
7 สัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา
8 พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
9 เสริมสรางความรูด วยภูมิปญญาทองถิ่น
10 เสริมสรางวิชาชีพดวยผูเชี่ยวชาญดานไอที
11 เชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกผูเรียน
12 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการสงเสริมนักเรียนสูการเปนพลเมืองที่ดี
13 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียน
14 พัฒนาผูเรียนสาขาการทองเที่ยว

223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249

15
16
17
18
19

เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพดานธุรกิจอาหาร
เสริมสรางและพัฒนาการจัดการธุรกิจคาปลีกดวยผูเชี่ยวชาญ
จัดหารายไดระหวางเรียน

251
253
255
257
259

กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 เชิดชูเกียรติคุณผูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมดีเลิศ
4 ครูดีเดนประจําป
5 สงเสริมบุคลากรใหไดรบั ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
6 ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
7 เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
8 สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

262
264
266
268
270
272
274
276

กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1 จางครูชาวตางประเทศ
2 สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3 สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
4 พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
5 จางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน

279
281
284
286
288

กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 พัฒนาบุคลากร "ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ"
2 ตรวจสุขภาพประจําป
3 สงเสริมบุคลากรใหไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ในดานวิชาการและวิชาชีพ
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

291
293
295
297

กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสงั คม
1 คหกรรมบริการ
2 เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
3 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปะและสิ่งแวดลอม
4 จิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพ
5 สรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกรและชุมชน
6 บริการวิชาชีพสูสังคม
7 อาสาพัฒนาสังคม

300
302
304
306
308
310
312

8
9
10
11
12
13
14
15
16

เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาชุมชน
ธุรกิจอาหารสูชุมชน
บริการวิชาชีพสูสังคม ชุมชน และบานเกิด
จิตอาสาพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม
ปฏิบัติราชการรวมกับหนวยงานอื่นๆ
สรางอาชีพเพื่อชุมชน
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1 แลกเปลีย่ นเรียนรูงานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
2 พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
3 อบรมสัมมนาครูผสู อนและครูฝกในงานธุรกิจอาหาร
4 จัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูดานธุรกิจอาหาร
5 มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
6 จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
7 เรียนเพิ่มเติมฝน
8 สงเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
9 พัฒนาครูธุรกิจอาหารสูครูยุคใหม
10 บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ
11 การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรูแบบยั่งยืน
12 นําความรูส ูชุมชนดวยโครงการวิชาชีพ
13 จัดทําสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูท างดานการจัดการธุรกิจคาปลีก
14 ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ
15 การพัฒนาผูเรียนทางดานความรูท ักษะใหมีประสิทธิภาพสูส ถานประกอบการแบบยั่งยืน
16 พัฒนาจิตสูวัยใส
17 ครูยุคใหมใสใจความรู
18 ภาคีเครือขายสูส ายใยการจัดการศึกษา
19 อบรมสัมมนาความรูความเขาใจแกครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
20 จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
21 สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ
22 จัดทําสื่อนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อตอยอดการเรียนรู
23 ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ

314
316
318
320
322
324
326
328
330
333
335
337
339
341
343
345
347
349
351
353
355
357
359
361
363
365
367
369
371
373
375
377

24
25
26
27
28
29

จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนการโรงแรม
คุณธรรมนําใจมุงสูการเปนนักเรียนที่ดี
พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมอยางมืออาชีพ
แลกเปลีย่ นครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานดานบริการ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
สรางความรวมมือกับสถานประกอบการและพิธลี งนาม

กลยุทธที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเปนครูนักวิจัย
1 สงเสริมการทําวิจยั สถาบัน
กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1 จัดทํานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร
2 จัดทําสื่อการสอน
3 การพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
4 เผยแพรเอกสารความรูการเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
5 เผยแพรผลการทําวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐผูเรียนและครูผูสอน
6 ประเมินการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย
7 สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
1 ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
2 เครื่องแบบสวย
3 สงเสริมผูเ รียนใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก

379
381
383
385
387
389
392
395
397
399
401
403
405
407
410
412
414

กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1 พิธีมอบเกียรติบตั รแกผูสําเร็จการศึกษา
2 วารสารประชาสัมพันธ
3 พัฒนาระบบเสียงตามสาย

417
419
421

กลยุทธที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1 งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

424

กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560

427
429
431
433

กลยุทธที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1 พัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

437

2 พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

439

กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
2 จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู
3 จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
5 จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
6 ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
7 ความรูคูประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

442
444
446
448
450
452
454

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย อศจ. ภาค และชาติ
2. ประเมินโครงการวิชาชีพ
3. วันสุนทรภู
4. วันภาษาไทยแหงชาติ
5. กิจกรรมวันคริสตมาส
6. เขาคายภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
8. เขาคายภาษาจีน
9. กิจกรรมชมรมภาษาจีน
10. พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร
11. นิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
12. การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
13. นิทรรศการโครงการวิชาชีพ

1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 1

การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย อศจ. ภาค และชาติ

2. ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยประเทศไทยไดเขาไปอยูในประชาคมอาเซียน ผูเรียนสายอาชีพตองปรับตัวใหเขาไปแขงขันกับนานาประเทศใน
ดานภาษา ดานทักษะฝมือ แรงงานทุกภาคสวน ในป 2558 ประเทศไทยตองเขาอยูในระบบประชาคมอาเซียน และ
ประชาชนของประเทศตาง ๆ จะเขามาทํางานการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะสายอาชีพตองมีความเขมแข็ง และสูกับ
ชาวตางชาติได เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานทักษะวิชาชีพและกิจกรรมสงเสริมผู เรียนระบบการแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
การประกวดกิจกรรมจึงเปนกิจกรรมสนับสนุนใหผูเรียนมีการแขงขันพัฒนาดานอาชีพไปสูความสําเร็จ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกดานทักษะวิชาชีพ
6.2 เพื่อใหผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจํานวน 1,800 คน ไดเรียนรูประสบการณจริงโดยไดจัดแขงขันระดับตาง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาจํานวน 100 คน ไดรับการคัดเลือกเพื่อไปแขงขันทักษะระดับตาง ๆ
8. สถานที่ดําเนินการ

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
วางแผนการจัดกิจกรรม
จัดทําคําสั่งเพื่อจัดการแขงขันระดับหนวย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
รวมแขงขันระดับตาง ๆ
สรุปผลการแขงขันระดับตาง ๆ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
200,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557–มกราคม 2558
พฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558
พฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
200,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดเขารวมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยไดจัดแขงขันทักษะวิชาชีพระดับตาง ๆ
11.2 นักเรียน นักศึกษาที่เปนตัวแทนนําความรูมาขยายผล
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน
- การตอบแบบสอบถาม
1,800 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน
80 คน ไดเขารวมแขงขันระดับตางๆ

3

เครื่องมือประเมิน
- เครื่องมือวัดประเมิน

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

4

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 2

ประเมินโครงการวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 2546 มุงเนนใหผูเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู
พัฒนาวิชาชีพรูจักนําวิชาชีพไปพัฒนาความเปนอยูของชุมชนโดยใหผูเรียนรูจักคิด รูจักการวิจัย รูจักการจัดทําโครงการที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนั้นวิชาโครงการวิชาชีพจึงมีความสําคัญสําหรับผูเรียนที่จะจบหลักสูตรในระดับ ปวช. และ
ปวส. กระบวนการวัดผลที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์คือการประเมินเปนระบบ ดังนั้นการประเมินโครงการจึงเปนกระบวนการวัดผลที่
กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 รูจักการนํางานวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพ
6.2 นําวิชาชีพไปพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จํานวน 750 คน นํากระบวนการวิจัยมาพัฒนางานวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จํานวน 750 คน นําวิชาชีพที่เรียนไปพัฒนาชุมชน
และสังคม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
วางแผน
ดําเนินการ
ประเมินโครงการ
พัฒนาไปสูชุมชน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557-มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
ตุลาคม 2557-กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จํานวน 750 คน นํางานวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และ - ผลการเรียนในรายวิชาโครงการ
ปวส. 2 จํานวน 750 คน
จัดทําโครงการวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ - การประเมินโครงการวิชาชีพ
ปวส.2 จํานวน 750 คน พัฒนา
งานวิจัยไปใชกับงานวิชาชีพ

เครื่องมือประเมิน
- ตรวจสมุดบันทึกการวัดผล
ประเมินผล

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 3

วันสุนทรภู

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาไทย)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สุนทรภูไดขึ้นชื่อวาเปนบรมครูกลอนไทย และไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกวาเปนกวีเอกของโลกทานเปน
ตัวอยางที่ดีในเรื่องการใชภาษาอยางไพเราะงดงาม และแสดงใหโลกไดรูคาของภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ ฉะนั้นจึง
ควรจัดกิจกรรมเพื่อรําลึกถึงทานในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกป
กลุมวิชาภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงออกซึ่งความสามารถและระลึกถึงทาน
สุนทรภูกวีเอกของโลกสืบไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อระลึกถึงผูมีความรู ความสามารถในดานภาษาไทยคือทานสุนทรภู
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการใชภาษาไทย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใชภาษาไทย จํานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงทานสุนทรภูและผลงานของทานรวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาไทย และเขา
รวมกิจกรรมโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมครูผูสอนภาษาไทย
ประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาทราบ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยเปนอยางดีและใชไดอยางถูกตอง
11.3 นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงทานสุนทรภูและผลงานของทาน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
วันสุนทรภู จํานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจและเห็นคุณคาของวันสุนทรภู

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบและเกณฑการใหคะแนน

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

- แบบและเกณฑการใหคะแนน
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 4

วันภาษาไทยแหงชาติ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาไทย)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยถือวาเปนภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนตองใชเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ที่สมควร
ตองใชใหถูกตอง และในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวันภาษาไทยแหงชาติเพื่อเปนการปลูก
จิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษารวมกันอนุรักษภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของความเปนชาติไทย
กลุมวิชาภาษาไทยจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการใชภาษาไทยและตระหนึกถึงความสําคัญตอการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการพูดและ
การเขียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทยในการสื่อสาร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมแสดงความสามารถในการใชภาษาไทย จํานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญของภาษาไทยวาเปนภาษาประจําชาติที่ตองหวงแหนและสืบสาน
โดยการใชภาษาไทยใหถูกตองในการสื่อสารทุกดาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมครูผูสอนภาษาไทย
ประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาทราบ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ดําเนินกิจกรรม
ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหความรวมมือเจารวมกิจกรรมเปนอยางดี
11.2 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยเปนอยางดีและใชไดอยางถูกตอง
11.3 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทยในการสื่อสาร
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
จํานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจเห็นคุณคาตอการใชภาษาไทย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบและเกณฑการใหคะแนน

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

- แบบและเกณฑการใหคะแนน
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 5

กิจกรรมวันคริสตมาส

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความสามารถของวันคริสตมาสไดรวมแสดงความสามารถดานภาษา การพูด ฟง
จากครูภาษาตางประเทศ
6. วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงความสามารถทางภาษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีคุณภาพในการเปนผูนําและดานภาษา
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ธันวาคม 2557
25 ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผลการประเมินเปนแนวทางการพัฒนางานตอไป
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางภาษา

วิธีการประเมิน

11

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 6

เขาคายภาษาอังกฤษ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมีความสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคขอมูลขาวสารที่ตองใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและใชชีวิตประจําวัน แตการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบวา
ผูเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไมกลาแสดงออกในการใชภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไมมุงเนนในการ
สื่อสารอยางแทจริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การไมไดฝกกับเจาของภาษาในสถานการณจริง การไมไดใชภาษาหลัง
การเรียนในชั้นเรียนแลว เปนตน จากสาเหตุดังกลาวเชื่อวากิจกรรมคายภาษาอังกฤษซึ่งเปนการจําลองสถานการณในการฝก
ทักษะกับเจาของภาษาครูผูสอนและกลุมเพื่อนจะชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงไดกําหนดยุทธศาสตรปฏิรูปการ
เรียนรูใหมีโครงการคายสงเสริมอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสงเสริมความสามารถเฉพาะของ
ผูเรียนในสถานศึกษาดวย กิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่จะจัดขึ้นเชื่อวาจะพัฒนาและสงเสริมทักษะแกผูเรียนที่มีความสามารถ
และความสนใจดานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพอีทางหนึ่ง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
6.2 เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6.3 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจําลองของคาย
6.4 เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
6.5 เพื่อเสริมสรางบรรยากาศความรวมมือในการทํางานเชิงวิชาการและนันทนาการ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดคายภาษาอังกฤษเปนเวลา 1 คืน 2 วัน สําหรับสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ จํานวน 100 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองเพิ่มขึ้นสงเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของ
ตนเองตามความถนัดและความสนใจผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีความสามารถฟง พูด อาน เขียน
ภาษาตางประเทศได
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของและมอบหมายงาน
ประชาสัมพันธใหผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษทราบ
กําหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสารใหผูเขารวมอบรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับวิทยากร
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประเมินผลสรุปรายงานตอผูบริหาร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
35,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและ
ความสนใจของตนเองในสถานการณตาง ๆ และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
11.2 ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีทัก ษะที่ดีมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
11.3 ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรับประสบการณจําลองของคายและเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
11.4 ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรมี ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สรางบรรยากาศใน
การรวมงานเชิงวิชาการของผูเรียน
11.5 ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดดีเพื่อรองรับการก าวสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมอบรมภาษาอังกฤษ
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้น
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ฝกกิจกรรมตามโครงการและทดสอบ - แบบประเมินการฝกกิจกรรม
ภาคปฏิบัติระหวางการดําเนินการ
- แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
ตามโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- การสังเกต
- การทดสอบ
- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 7

กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาที่ ส องที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค วามพร อ มในการประกอบอาชี พ ในอนาคตมากขึ้ น
เนื่องจากกาวสู AEC ซึ่งตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธจึงตั้งใจที่จะพัฒนาผูเรียนที่มีศักยภาพคอนขางดีในการใชภาษาอังกฤษมาเสริมใหมีการใช
ภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น โดยตั้งชมรมภาษาอังกฤษอันจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนที่มีภาษาอังกฤษพื้นฐานคอนขางดี จํานวน 25 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางการใชภาษาอังกฤษดีขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําขอซื้อ ขอจาง
ขัดซื้อวัสดุ
ดําเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเรียนมีทักษะการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษดีขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียน จํานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ศึกษาความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ประเมินทักษะ

- แบบวัดทักษะ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 8

เขาคายภาษาจีน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันมีความสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ซึ่งธุรกิจตาง ๆ ภาษาจีนเขามามีบทบาทในการสื่อสารเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและใชชีวิตประจําวันแตการสอน
ภาษาจีนพื้นฐานในชั้นเรียนพบ วาผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนรูนอยเนื่องจากเปนวิชาเลือกใหมยังตองปรับพื้นฐานความรูใหแก
ผูเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไมกลาแสดงออกในการใชภาษาในชีวิตจริงการไมไดฝกกับเจาของภาษาในสถานการณจริง
การไมไดใชภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแลว จากสาเหตุดังกลาวเชื่อวากิจกรรมคายภาษาจีนแสนสนุกซึ่งเปนการจําลอง
สถานการณในการฝกทักษะกับเจาของภาษาครูผูสอนและกลุมเพื่อนจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะภาษาจีนเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงไดกําหนดยุทธศาสตรปฏิรูปการ
เรียนรูใหมีโครงการคายสงเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีนสําหรับผูเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถเฉพาะของผูเรียนในสถานศึกษา
ดวยกิจกรรมคายภาษาจีนที่จัดขึ้นเชื่อวาจะพัฒนาและสงเสริมทักษะแกผูเรียนที่มีความสามารถและความสนใจดานภาษาจีน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
6.2 เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาจีน
6.3 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจําลองของคาย
6.4 เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
6.5 เพื่อเสริมสรางบรรยากาศความรวมมือในการทํางานทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรม และเชิงวิชาการ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดคายภาษาจีนเปนเวลา 1 คืน 2 วัน สําหรับสมาชิกชมรมภาษาจีน จํานวน 100 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกฝนทักษะจีนในสถานการณจําลองเพิ่มขึ้นสงเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีความสามารถฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีนได
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของและมอบหมายงาน
ประชาสัมพันธใหผูเขารวมอบรมภาษาจีนทราบ
กําหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสารใหผูเขารวมอบรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับวิทยากร
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ประเมินผลสรุปรายงานตอผูบริหาร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
35,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารวมอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและ
ความสนใจของตนเองในสถานการณตาง ๆ และเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
11.2 ผูเขารวมอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีทักษะที่ดีมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการ
พัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
11.3 ผูเขารวมอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดรับประสบการณจําลองของคายและเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
11.4 ผูเขารวมอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สรางบรรยากาศใน
การรวมงานเชิงวิชาการของผูเรียน
11.5 ผูเขารวมอบรมภาษาจีนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดดีเพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมอบรมภาษาจีน
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางภาษาจีนดีขนึ้
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ฝกกิจกรรมตามโครงการและทดสอบ - แบบประเมินการฝกกิจกรรม
ภาคปฏิบัติระหวางการดําเนินการ
- แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
ตามโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- การสังเกต
- การทดสอบ
- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 9

กิจกรรมชมรมภาษาจีน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภาษาจีนนับเปนภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพในอนาคตมากขึ้น
เนื่องจากมีการใชภาษาจีนในการสื่อสารมากขึ้น
แผนกวิชาสามัญสัมพันธจึงตั้งใจที่จะพัฒนาผูเรียนที่มีศักยภาพคอนขางดีถึงดีมากในการใชภาษาจีนมาเสริมใหมีการ
ใชภาษาจีนไดดียิ่งขึ้นโดยตั้งชมรมภาษาจีนอันจะเปนกิจกรรมที่สงแสริมทักษะการใชภาษาจีนไดดียิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนใหกับผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนที่มีภาษาจีนพื้นฐานคอนขางดี จํานวน 25 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางการใชภาษาจีนดีขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําขอซื้อ ขอจาง
ขัดซื้อวัสดุ
ดําเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเรียนมีทักษะการติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนดีขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียน จํานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางภาษาจีน

วิธีการประเมิน

21

เครื่องมือประเมิน

- ศึกษาความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ประเมินทักษะ

- แบบวัดทักษะ
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 10

พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาวิทยาศาสตร)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในแตละปการศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร และการจัดนิทรรศการวัน
วิทยาศาสตรซึ่งจะทําใหผูเรียนรูโครงงานอยางครบถวนตั้งแตการคิดเรื่องที่จําทํา การเขียนเคาโครง การลงมือทดลอง การ
เก็บขอมูล การนําเสนอผลการทดลอง และการเผยแพรในรูปนิทรรศการ ซึ่งในการเผยแพรในรูปนิทรรศการนั้นจําเปนตองมี
แผงโครงงานที่ไดมาตรฐานที่กําหนดของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเงินสนับสนุนในการทําแผงโครงงานที่มี
มาตรฐานทําดวยวัสดุคงทน น้ําหนักเบา สะดวกตอการเคลื่อนยายเพื่อเปนการเตรียมความพรอมดังกลาว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดหา/จัดทําแผงโครงงานที่มีมาตรฐาน
6.2 พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรแกผูเรียน
6.3 เตรียมความพรอมในการสงเขาประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในแตละระดับ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผงโครงงานที่มีมาตรฐาน จํานวน 20 แผง
- ผูเรียนระดับ ปวส. จํานวน 200 คน และผูเรียนระดับ ปวช. จํานวน 300 คน ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร
ไดเผยแพรผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีแผงโครงงานวิทยาศาสตรที่มีมาตรฐาน
- ผูเรียนไดรับประสบการณการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางครบถวนทุกขั้นตอน
8. สถานที่ดําเนินการ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ทําจัดซื้อจัดจาง
ดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
20,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีแผงโครงงานวิทยาศาสตรที่มีมาตรฐานและน้ําหนักเบาไวใชในการนําเสนอผลงานไปเผยแพรในระดับ อศจ.
ระดับภาค
11.2 ผูเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรไดทําโครงงานวิทยาศาสตรครบถวนทุกขั้นตอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนแผงโครงงานวิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับ
- ประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 11

นิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาวิทยาศาสตร)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
5. หลักการและเหตุผล
การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ นับเปนกิจกรรมหนึ่งที่มุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพเปนกิจกรรมที่จัดแสดงใหเห็นถึงการ
นําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ การตระหนักถึงพิษภัย
ของเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวันทําใหสามารถที่จะรูเทาทันและสามารถปองกันตนเองใหพนจากพิษภัยนั้นๆ ได
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาจัดแสดงผลการศึกษาคนควาเรื่องตางๆ ที่ตนสนใจ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบิดาแหงวิชาวิทยาศาสตรไทย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร ไดจัดแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการดํารงชีวิตและ
การพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ
8. สถานที่ดําเนินการ

ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)

1
2

แตงตั้งคณะทํางาน
นักเรียน นักศึกษาจัดทําผลงาน

3
4
5

นักเรียน นักศึกษา นําเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
จัดแสดงผลงานในรูปนิทรรศการ
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม – กรกฎาคม
2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

11. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ

จํานวนเงิน

-

-

20,000

-

20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการจัดแสดงผลงานของตนเองในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
11.2 นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร ไดจัด
แสดงผลงานในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มตี อการดํารงชีวิตและการ
พัฒนาดานตางๆ ของประเทศ

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบจํานวน

- สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
-

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 12

การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองการใหนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในดานวิชาชี พ
สามารถคิดเปน ทําเปน และสามารถจําหนายได และตองมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะรวมทั้งสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติจริง การจัดแสดงแฟชั่นเพื่อเสนอผลงานและการจัดจําหนายผลิตภัณฑจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะ
สามารถทําใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติในรูปของการแสดงออกการพัฒนาในการใชความคิดสรางสรรคทางผลงาน การ
ทํางานรวมกันของนักเรียน นักศึกษาเปนการสรางความสามัคคีและยังเปนการสรางประสบการณตรงของนักเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษากลาแสดงออกดานความสามารถ และมีความคิดสรางสรรคและพัฒนาผลงานดวยตนเอง
6.2 เพือ่ เปนการแนะแนวการศึกษาสรางชื่อเสียงใหแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย และสถานศึกษาสูชุมชน
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีการฝกประสบการณจริงคิดและสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง
6.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถทํางานรวมกันได และเกิดความสามัคคี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ชุดสําหรับจัดแสดงแฟชั่นในโอกาสตาง ๆ จํานวน 20 ชุด
- มีผลิตภัณฑฝมือของนักเรียน นักศึกษาจัดจําหนาย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถเสนอผลงานของแตละบุคคล
- นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถและแสดงออกในดานของความคิดสรางสรรค

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

8. สถานที่ดําเนินการ
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9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)

ระยะเวลา

เสนอโครงการ
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตั้งแตเริมตนจนสิ้นสุดโครงการ
จัดและดําเนินงานตามโครงการตามขั้นตอน
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

กันยายน 2557
ตุลาคม 2557-มกราคม 2558
ตุลาคม 2557-มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558

11. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ

จํานวนเงิน

-

-

20,000

-

20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถเสนอผลงานของแตละบุคคล
11.2 นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถและแสดงออกในดานของความคิดสรางสรรค
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- คุณภาพผลงานของนักเรียน
- ชิ้นงานไดตามเปาหมายที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพผลงาน และการจัดดําเนินการตามโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบประเมิน และการ
วิเคราะหขอมูล

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน และการ
วิเคราะหขอมูล

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการที่ 13

นิทรรศการโครงการวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการวิชาชีพเปนรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่จัดใหนักเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชาตองทํา
โครงการวิชาชีพในภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพตามลักษณะของ
สาขาวิชาชีพ ดังนั้นเมื่อนักเรียน นักศึกษาไดจัดทําโครงการซึ่งจําเปนตองนําเสนอโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อให
ประเมินผลโครงการที่ไดจึงเห็นวาควรจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพเปนการเผยแพรผลงานของนักเรียน นักศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรูทักษะประกอบอาชีพได
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพได
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําเสนอการดําเนินงานโครงการวิชาชีพแกผูสนใจ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 60 คน ไดเสนอโครงการวิชาชีพที่จัดทํา
7.2 เชิงคุณภาพ
- 80% ของนักเรียน นักศึกษาที่ทําโครงการวิชาชีพสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคตได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

29

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)

ระยะเวลา

เสนอโครงการ
แจงนักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงาน
เตรียมสถานที่แสดงผลงาน
จัดนิทรรศการ
สรุปผลงาน

กันยายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
กันยายน 2558

11. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ

จํานวนเงิน

-

-

4,500

-

4,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําผลงานโครงการวิชาชีพไดหลากหลาย
11.2 นักเรียน นักศึกษาเรียนรูวิชาโครงการวิชาชีพไดเขาใจมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาคหกรรมมีผูเขารวมโครงการวิชาชีพ
จํานวน 18 คน

- การสังเกต

- รายงานโครงการ

เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูและเขาใจในหลักการทํา
โครงการวิชาชีพและทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- แบบสอบถาม

- รายงานการวิจัย
โครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา
ไหวครูชางแผนกวิชาการออกแบบ
ไหวครูชางแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม
บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับ อศจ. ภาค และชาติ
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 1

พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
5. หลักการและเหตุผล
การกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั้งในดานการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง
และจิตใจที่แจมใสนับเปนปจจัยสําคัญที่ดียิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหประชาชนไดสามารถพั ฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติใหมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ตองอาศัยการกีฬาเปนสิ่งสําคัญ การกีฬามีหนาที่ในการสงเสริมานดานการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศใหกับนักกีฬาบาสเกตบอล วอลเลยบอล และรวมถึงกีฬาชนิดอื่น ๆ อีกดวย ดังนั้น
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาพลานามัย) จึงจัดทําโครงการการฝกทักษะกีฬากาวเขาสูความเปนเลิศอยางมีระบบยัง
นําไปสูนักกีฬามืออาชีพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด ความรุนแรง และอบายมุข
6.2 เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนกับนักกีฬาเปนสําคัญ
6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักกีฬาบาสเกตบอล วอลเลยบอล และประเภทอื่น ๆ จํานวน 100 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักกีฬาเปนคนดี คนเกง และยังพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3

แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)

ระยะเวลา

เสนอโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
กันยายน 2558

11. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ

จํานวนเงิน

-

-

20,000

-

20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อใหนักกีฬารูจักใชเวลาวางใหเกิดประเลิศประโยชนหางไกลยาเสพติด
11.2 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักกีฬามีวัสดุ อุปกรณใชในการฝกซอม
เชิงคุณภาพ
- นักกีฬาเปนคนดี คนเกง และยังเปนนักกีฬาสูความเปน
เลิศดานกีฬา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบันทึกการเบิก
ยืมวัสดุ อุปกรณ

- มีการแขงขัน

- ผลการฝกซอม
- ผลการแขงขัน
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 2

ไหวครูชางแผนกวิชาการออกแบบ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกวิชาออกแบบไดจัดใหมีพิธีไหวครู และครอบครูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันอีกทั้งยังทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ไดปฏิบัติตอเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดพิธีไหวครูชางใหแกนักเรียนรุนปจจุบัน
6.2 เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนใน
สาขาวิชา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนในสาขาวิชาการออกแบบรวมทั้งครูอาจารย และผูสนใจเขารวมพิธี
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
- เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนในสาขาวิชา
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุญาตดําเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจาง
เตรียมจัดพิธไี หวครูชาง
สรุปผลการดําเนินการจัดพิธีไหวครูชาง

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
8,000

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 จัดพิธีไหวครูชางในแกนักเรียนรุนปจจุบัน
11.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
11.3 มีความรัก สามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนในสาขาวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.1-3 เขารวมพิธีไหวครู - หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง
ชาง
- การรายงานผลการดําเนินโครงการ
- ครูและบุคคลทั่วไปเขารวมพิธีไหวครู
สํารวจผูเขารวมกิจกรรม
ชาง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับ ปวช.1-3 มีความ - นักเรียนทําแบบสอบถาม
พึงพอใจในการเขารวมพิธีไหวครูชาง
- นักเรียนมีจิตสํานึกเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูค ณะ

34

เครื่องมือประเมิน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
- หาคารอยละ

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 3

ไหวครูชางแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟกไดจัดใหมีพิธีไหวครู และครอบครูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันอีกทั้งยังทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ไดปฏิบัติตอเนื่องสืบไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดพิธีไหวครูชางใหแกนักเรียนรุนปจจุบัน
6.2 เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนใน
สาขาวิชา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟกรวมทั้งครูอาจารย และผูสนใจเขารวมพิธี
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
- เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนในสาขาวิชา
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุญาตดําเนินการตามโครงการ
เสนอรายงานจัดซื้อจัดจาง
เตรียมจัดพิธไี หวครูชาง
สรุปผลการดําเนินการจัดพิธีไหวครูชาง

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
8,000

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 จัดพิธีไหวครูชางในแกนักเรียนรุนปจจุบัน
11.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
11.3 มีความรัก สามัคคีในหมูคณะ และมีความเชื่อถือศรัทธาตอพระครูวิษณุกรรม และครูผูสอนในสาขาวิชา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.1-3 เขารวมพิธีไหวครู - หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง
ชาง
- การรายงานผลการดําเนินโครงการ
- ครูและบุคคลทั่วไปเขารวมพิธีไหวครู
สํารวจผูเขารวมกิจกรรม
ชาง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในระดับ ปวช.1-3 มีความ - นักเรียนทําแบบสอบถาม
พึงพอใจในการเขารวมพิธีไหวครูชาง
- นักเรียนมีจิตสํานึกเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูค ณะ

เครื่องมือประเมิน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดาน
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
- หาคารอยละ

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 4

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม

2. ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

เมษายน – พฤษภาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
กระแสยุคโลกาภิวัตนสรางวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาและความทันสมัยใหกับประเทศไทยแตในทางกลับกันก็ยัง
สงผลกระทบและความเสียหายในอีกหลายแงมุมโดยเฉพาะดานจิตใจของประชาชนที่ถูกครอบงําดวย “วัตถุนิยม” สงผลให
ประชาชนใชชีวิตแบบฟุงเฟอขาดเหตุผลและการประมาณตนอีกทั้งยังกอใหเกิดการแขงขันชิงดีขิงเดนกันมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนปจจัยที่ชักนําใหนักเรียน นักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได
ดังนั้นงานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อเปนการปลูกฝงอุดมการณสูการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามใหแกนักเรียน นักศึกษาดวยหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาและเพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปน
การปลูกฝงคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณ และความสมานฉันทอยูกันอยางสันติสุข
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อนําหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาฝกปฏิบัติการสรางสมาธิเบื้องตนไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองไปเผยแพรตอไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 950 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุข
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองไปเผยแพรตอไป

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

8. สถานที่ดําเนินการ

9.
ที่
1
2
3
4
5
6
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- วัด หนวยงานราชการ เอกชน ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
- วัด หนวยงานราชการ เอกชน ในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม เปนตน

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการ
ติดตอประสานหนวยงานภายนอก
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
144,400

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
มกราคม –กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน – พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
151,400

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในกฎระเบียบของสถานศึกษา
11.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในทุก ๆ ดานดีขึ้น
11.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานการเขารวมกิจกรรมตรง
ตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญองการเขารวมกิจกรรม
ดานตาง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวม - แบบประเมิน
กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 5

บริหารและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและกิจกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึ ก ษามาอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย พรอมทั้งรูจักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจักการชวยเหลือสังคมซึ่งงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูความสามารถและดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทําโครงการ
ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเปนคนดี รูจักชวยเหลือสังคมและอยูในสังคมไดอยางสมบูรณ
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีไทย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 1,920 คน
- ผูบริหารสถานศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยมากขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- วัด หนวยงานราชการ เอกชน ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
- วัด หนวยงานราชการ เอกชน ในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สิงหบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม เปนตน

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมวิชาการ
1. กิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 โครงการภายใตการนิเทศ
2 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการองคการวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม
วิชาชีพ
3 กิจกรรมชิมรมวิชาชีพภายในสถานศึกษา
4 สงเสริมกิจกรรมองคการวิชาชีพ อธท. อคท. อศท. ในสถานศึกษา
5 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพระดับหนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
6 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพระดับภาค
8 การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพระดับชาติ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
1. กิจกรรมลูกเสือ
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 การฝกอบรมวิชานายหมูล ูกเสือ – เนตรนารีวสิ ามัญ ประจําปการ
ศึกษา 2558
2 การเขาคายพักแรมและฝกอบรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจําป
การศึกษา 2558
3 งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญระดับภาค ระดับชาติ

ที่
1
2
3
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2. กิจกรรมชาติ ศาสนาฯ / กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นและอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
มกราคม – มีนาคม 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558

ระยะเวลา (เดือน ป)
เมษายน – กรกฎาคม 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่
1
2
3

3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
การแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
กิจกรรมสรางสรรคคนพันธุอาระดับภาค ระดับชาติ
กิจกรรมขอบคุณจากใจ...รวมแรง รวมใจพัฒนางานกิจกรรมฯ

4. กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช (รวมทั้ง 5 กิจกรรม)
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
จํานวนเงิน
661,800

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558
ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
661,800

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาทางดานกายภาพ และจิตใจเปนบุคลากรที่มีคุณภาพตอไป
11.3 รูจักชวยเหลือสังคม รวมกันอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
11.4 นักเรียน นักศึกษาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
ตรงตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม
ดานตาง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวม - แบบประเมิน
กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. โครงการที่ 6

แขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับ อศจ. ภาค และชาติ

2. ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

กรกฎาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดมีการสงเสริมในดานกีฬาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมี
พัฒนาการทางดานรางกายที่แข็งแรงและพัฒนาการทางดานจิตใจที่เขมแข็งมีน้ําใจเปนนักกีฬารูแพรูชนะรูอภัย และเพื่อเปน
การสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดทําการฝกซอมเพื่อรวมแขงขันระดับ อศจ. สูระดับภาค และระดับชาติ เปนการสงเสริม
และสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สรางชื่อเสียงใหกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับ
ภาค และระดับชาติ เพื่อเปนการสนับสนุนนักเรียนทางดานการกีฬาและยังเปนการตอบสนองนโยบายของวิทยาลัยฯ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนทางดานการกีฬาใหแกเยาวชน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมดานการกีฬาใหกับนักเรียน นักศึกษาสูระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
6.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง มีน้ําใจนักกีฬา
6.3 เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของวิทยาลัยและรัฐบาล
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาฝกซอมเปนระยะเวลา 2 เดือน กอนแขงขัน จํานวน 50 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เปนนักกีฬารูแพรูชนะรูอภัย
- นักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ ภาคภูมิใจในดานกีฬาและมองเห็นเปนแบบอยางที่ดี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5 ดําเนินงานตามโครงการ
6 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557-มกราคม 2558
มกราคม-กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
กรกฎาคม-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
11.2 นักเรียน นักศึกษาสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยฯ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
11.3 นักกีฬาเปนแบบอยางที่ดีสําหรับนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
ตรงตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม
ดานตาง ๆ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ประเมินจํานวนการเขารวมกิจกรรม

- แบบประเมิน

- ผลการแขงขันระดับ อศจ.
- ผลการแขงขันระดับภาค
- ผลการแขงขันระดับชาติ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ฝกงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
การจําหนายเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม
ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
แนะแนวการศึกษาตอภายในสถานศึกษา
แนะแนวการศึกษาตอ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 1

วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

2. ผูรับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองมีการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติตาม
ระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงในดานความรู ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหมีแบบวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณใชในการวัดผลและประเมินผลตลอดปการศึกษา
6.3 เพื่อใหประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
6.4 เพื่อนําผลไปพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อแจงผลการเรียนแก
นักเรียน นักศึกษาไดทันตามเวลาที่กําหนด
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบฟอรมตาง ๆ และวัสดุ อุปกรณมนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใชตลอดปการศึกษา 2556
7.2 เชิงคุณภาพ
- การวัดผลและประเมินผลดําเนินดวยความรวดเร็ว เรียบรอย ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
วางแผนเขียนโครงการ
สํารวจราคาวัสดุ
จัดซื้อวัสดุ
นําไปใชในงานวัดผลและประเมินผล
สรุปโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
ตลอดปงบประมาณ 2558
เมษายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
11.2 มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคลองกับสมรรถนะการเรียนรู
11.3 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สังเกตจากผลการปฏิบัติงานและ
บัญชีคุมการใชวัสดุ
- สังเกตการใชวัสดุฝกอยางสม่าํ เสมอ
เชิงคุณภาพ
- รายงานการปฏิบัติงานใหฝายที่
เกี่ยวของทราบ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบบัญชีเบิก – จายจากพัสดุ

- แบบบันทึกการใชวัสดุ

- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

- การเบิกวัสดุที่ใชไป

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 2

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาชีพตาง ๆ ไดมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงคในทุกสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
อยางไรก็ตามผูเรียนควรไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียน เมื่อจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละ
สาขาวิชาชีพและทุกชั้นป ตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผล เพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว
6. วัตถุประสงค
6.1 ผูเรียนมีความรูและความเขาใจดานวิชาชีพแตละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6.2 ผูเรียนมีทักษะและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้น
6.3 ผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาความรู ทักษะดานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนไดเขารวมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผานการประเมินในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑที่
กําหนดรอยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเปนผูที่มีคุณภาพ คิดเปนทําเปน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จํานวน 621 คน ไดเขารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ และผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะดานวิชาชีพและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีขอสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับการ
ประเมินฐานวิชาชีพ และผานเกณฑ
รอยละ 60 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
- ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและพัฒนา
ปรับปรุงขอสอบใหสอดคลองกัน
- ทําแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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- ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 3

ฝกงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเ รียนและผูส ําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดใหนักเรียน นักศึกษาทุกระดับตองผานการฝกงาน
เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนแกการประกอบอาชีพชวยใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทํางานที่ดีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาฝกงานสามารถปรับตัวในดานตาง ๆ ได
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูกฎระเบียบ ขอปฏิบัติตนของการฝกงาน
6.3 เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป
6.4 เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางวิทยาลัยกับสถานประกอบการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาชั้น ปวส. 1 จํานวน 550 คน มีโอกาสไดฝกงานในสถานประกอบการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาฝกงานทุกคนสามารถปรับตัวเขากับกฎระเบียบ และขอปฏิบัติของการฝกงานได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประสานงานผูที่เกี่ยวของ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดําเนินการ
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
มีนาคม – กันยายน 2558
พฤษภาคม - กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาฝกงานทุกคนสามารถปรับตัวและเรียนรูกฎระเบียบเกี่ยวกับการฝกงานไดดี
11.2 เกิดทัศนคติที่ดี มีความประทับใจตอสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับปวช.3 และนักศึกษา
ปวส. 1 มีผลการฝกงานผานตาม
เกณฑของสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบ อยูใน
กฎระเบียบในระหวางฝกงาน
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
นักเรียน นักศึกษาฝกงาน

วิธีการประเมิน
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- สถานประกอบการ
- อาจารยนิเทศ
- งานทวิภาคี

- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ

- สถานประกอบการ
- อาจารยนิเทศ
- งานทวิภาคี

- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ
- แบบวัดความพึงพอใจนักเรียน
นักศึกษาฝกงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 4

การจําหนายเคกและคุกกี้เทศกาลปใหม

2. ผูรับผิดชอบ

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาจะมุงเนนพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพอพัฒนาตนเองและนําไปสูการ
ประกอบธุรกิจสวนตัวได วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําโครงการจําหนายเคกและคุกกี้ในเทศกาลปใหมเพื่อให
นักเรียน นักศึกษาไดเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติงาน และเปนการบูรณาการการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา
เขาดวยกันเปนการหารายไดระหวางเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแตละสาขาวิชานําความรูที่ไดเรียนมาบูรณาการเขาดวยกัน
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาไดฝกปฏิบัติจริง
- มียอดจําหนายเคกและคุกกี้มากวา 1,000,000 บาท
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผลิตภัณฑที่จําหนายเปนที่ตองการ และพึงพอใจของผูบริโภค
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ดําเนินการผลิต จําหนาย
สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
100,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
100,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง มีความภาคภูมิใจและรักในอาชีพของตนเอง
11.2 เปนการเผยแพรชื่อเสียงของวิทยาลัย
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาฝก
ปฏิบัติงานจริง
- มียอดจําหนายเคกและคุกกี้มากกวา
1,000,000 บาท
เชิงคุณภาพ
- ผลิตภัณฑที่จําหนายเปนที่พึงพอใจ
ของผูบริโภค
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน
- การปฏิบตั ิงาน
- ยอดขาย

- สอบถาม
- สังเกต
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- คําสั่ง
- ใบสัง่ ซื้อ

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 5

ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มิถุนายน 2557 – พฤศจิกายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการดานอาชีวศึกษามุงเนนการผลิตกําลังคนระดับฝมือสูสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จั ด เป น สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาด า นอาชี ว ศึ ก ษา ผลิ ต กํ า ลั ง คนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจุดมุงหมายสําคัญคือการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางานจึงมีโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อทราบขอมูลการมีงานทําหรือ
การศึกษาวาตรงสาขาวิชาของผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อทราบขอมูลการมีงานทําหรือการศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2556
6.2 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะผลิตกําลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีงานทํา
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
สํารวจขอมูลเบื้องตนจากนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ติดตามครั้งที่ 1
สงไปรษณียบัตร ติดตามครั้งที่ 2
สอบถามจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า มาติ ด ต อ กั บ
วิทยาลัย
4 ประเมินโครงการ
5 สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
มีนาคม 2558
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม –กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารูแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธอันดีระหวางผูจบการศึกษาและมีความรูสึกดีตอวิทยาลัย
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน
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- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 6

ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

สิงหาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมมักจะมีความรูสึกวิตกกังวลวาเทื่อเรียนจบในระดับหนึ่งแลวควรจะ
เลือกดําเนินชีวิตของตนเองไปทางใดจึงจะดีที่สุด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้
เปนอยางมมากจึงเห็นควรจัดใหมีการแนะแนวทางใหกับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและ
กลวิธีต าง ๆ ในการประกอบอาชี พเพื่อเปนขอมู ลเบื้องตนเพื่อ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเลื อกตั ดสิ นใจอย างถูกต องและ
เหมาะสมที่สุด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูที่จบการศึกษาไดแนวทางการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
6.2 เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูที่จะจบการศึกษากับวิทยาลัยฯ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเขาปจฉิมนิเทศ จํานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชามีแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ มี
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูจบการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดําเนินการ

โรงแรมคุมสุพรรณ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานปจฉิมผูสําเร็จการศึกษา
ติดตอวิทยากรและผูที่เกี่ยวของ
เชิญวิทยากรและศิษยเกา
จัดปจฉิมผูสําเร็จการศึกษา
สรุปผลและประเมินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
5,000

คาใชสอย
3,000

คาวัสดุ
17,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
กันยายน – ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษารูแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธอันดีระหวางผูจบการศึกษาและมีความรูสึกดีตอวิทยาลัยฯ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

56

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

57

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 7

แนะแนวการศึกษาตอภายในสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาสายอาชีพเปนการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานในดาน
บุ ค ลากรและตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นที่ มุ ง เข า สู ต ลาดแรงงาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระบบ
มัธยมศึกษาคือกลุมเปาหมายใหญที่จะเขาเรียนในสายอาชีพและยังไมรูวาการศึกษาสายอาชีพดีพอ ดังนั้นจึงเห็นควรใหมี
จัดการคณะกรรมการการออกประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และการจัดการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6.2 เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและการเรียนการสอนสายอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดเขาเรียนไดระดับชั้น ปวส. ตามสาขาวิชาที่ตน
สนใจครบตามเปาหมายที่วิทยาลัยฯ กําหนด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
แตงตั้งคณะกรรมการ
ทําหนังสือเชิญวิทยากร
จัดแนะแนวการศึกษาตอภายใน
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
5,500

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
4,500

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีศึกษาตอระดับชั้น ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียนตามกลุมเปาหมายไดเขาเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจครบเปาหมายที่วิทยาลัยฯ กําหนด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

58

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

59

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
1. โครงการที่ 8

แนะแนวการศึกษาตอ

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาสายอาชีพเปนการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานในดาน
บุ ค ลากรและตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย นที่ มุ ง เข า สู ต ลาดแรงงาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระบบ
มัธยมศึกษาคือกลุมเปาหมายใหญที่จะเขาเรียนในสายอาชีพและยังไมรูวาการศึกษาสายอาชีพดีพอ ดังนั้นจึงเห็นควรใหมี
จัดการคณะกรรมการการออกประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และการจัดการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษาในแตละคณะวิชา
6.2 เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และการเรียนการสอนสายอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย และปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีรูจักและมีทัศนคติที่ดีตอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นักเรียนกลุมเปาหมายไดเขาเรียนตามสาขาวิชาที่ตนสนใจครบตามเปาหมายที่
วิทยาลัยฯ กําหนด
8. สถานที่ดําเนินการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
แตงตั้งคณะกรรมการ
ทําหนังสือขอเขาแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
ออกแนะแนว
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-มากราคม 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย และระดับชั้น ปวช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีทัศนคติที่ดีตอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียนตามกลุมเปาหมายไดเขาเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจครบเปาหมายที่วิทยาลัยฯ กําหนด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

60

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา
- แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
- แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการขายและการตลาด
- แผนกวิชาการเลขานุการ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แผนกวิชาผาธุรกิจคาปลีก
- แผนกวิชาผาการโรงแรม
- แผนกวิชาการทองเที่ยว
- แผนกวิชาการออกแบบ
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
2. อาหารครบวงจร
3. ธนาคารโรงเรียน
4. บัญชีครัวเรือน
5. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
6. ฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)
7. กิจกรรมเสริมการเรียนรูเศรษฐศาสตรกับอาเซียน
8. นิเทศการสอนครูผูสอนของสถานศึกษา

61
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการและแผนกวิชา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินงานธุรกิจและสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูทางทฤษฎี และปฏิบัตมิ ีความสําคัญมากเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความรูที่
หลากหลาย และไดรับประสบการณจากนอกสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาไดรบั ประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูแ ละประสบการณนําไปประยุกตในดานการเรียนและเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ติดตอประสานงาน
ประเมินโครงการ
สรุปผลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
232,035

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
232,035

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไปประกอบการเรียน และประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
รอยละ 80

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- การเขารวมโครงการ

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.1

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินงานธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการจัดการเรียนการสอน
ดานตัดเย็บเสื้อผาใหนักเรียน นักศึกษาไดเกิดความรู ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติมีความสําคัญมากเพื่อเปนการสงเสริมให
นักเรียน นักศึกษามีความรูหลากหลายและไดรับประสบการณจากนอกสถานศึกษาจึงควรมีการจัดทัศนศึกษาใหกับนักเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางงาน สรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกายไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
3,875

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,875

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนไดรับความรูและประสบการณ
11.2 นักเรียนนําความรูไปประยุกตในการเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาผาและเครื่องแตง
กายเขารวมโครงการศึกษาหาความรู
จากแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาผาและเครื่องแตง
กายมีความพึงพอใจตอการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม
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- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.2

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานการจัดการเรียนการสอนดานอาชีพอาหารให
นักเรียน นักศึกษาไดเกิดความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะมีความสําคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ
เพราะจะทําใหผูเรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเทานั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความรูที่ หลากหลายและนํา
ประสบการณตรงที่ไดรับจากการทัศนศึกษาในดานวิชาชีพอาหารทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึงไดจัดโครงการศึกษา
งานสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในจังหวัดที่ใกลเคียง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน มีความคิดริเริ่มสรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนแนวทางในการศึกษาตอสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
19,065

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
19,065

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการเขารวมโครงการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
โภชนากรมีความพึงพอใจตอ
การศึกษาหาความรูจ ากแหลงการ
เรียนรูภายนอก คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม
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- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.3

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานการจัดการเรียนการสอนดานอาชีพอาหารให
นักเรียน นักศึกษาไดเกิดความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะมีความสําคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ
เพราะจะทําใหผูเรียนมีทักษะในระดับหนึ่ งเทานั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความรูที่หลากหลายและนํา
ประสบการณตรงที่ไดรับจากการทัศนศึกษาในดานวิชาชีพอาหารทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึงไดจัดโครงการศึกษา
งานสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในจังหวัดที่ใกลเคียง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน มีความคิดริเริ่มสรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปนแนวทางในการศึกษาตอสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
13,330

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
13,330

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหาร
เขารวมโครงการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหาร
มีความพึงพอใจตอ
การศึกษาหาความรูจ ากแหลงการ
เรียนรูภายนอก คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม
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- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.4

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการจัดการศึกษาตามนโยบายนของคณะกรรมการอาชีวศึกษามุงมั่นใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอบปฏิรูปการสอนซึ่งการเรียนรูเฉพาะในหองเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับความกาวหนาของการ
พัฒนาผลงานของวิชาชีพใหมีความทันสมัย ทั้งดานผลผลิตและรูปแบบการนําเสนอดังนั้นผูเรียนตองมีโอกาสไดเรียนรูจาก
แหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน สถานประกอบการจริงหรือสถานที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสบการณใหแกผูเรียนมี
พัฒนาการทางดานความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อกาวทันตอสถานการณที่เปลีย่ นแปลงไปของสังคมโลกตลอดเวลาและนําความรู
ไปพัฒนาผลงานใหมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมใหไดรับประสบการณจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มากขึ้น
6.2 เพื่อสงเสริมใหเห็นแนวคิดใหม ๆ ของสถานประกอบการ
6.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียนไดความรูทางวิชาชีพและประสบการณ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญของผลงานทางวิชาชีพใหม ๆ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
4,805
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
4,805

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณตรงมารใชประกอบการเรียนวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมเขารวม - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
โครงการศึกษาหาความรูจากแหลง
เช็คชื่อ
การเรียนรูภ ายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมมีความพึง - จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
พอใจตอการศึกษาหาความรูจาก
แหลงการเรียนรูภายนอก คิดเปน
รอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.5

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดใหจัดการเรียนการสอนโดยเนนประสบการณจริง
ดังนั้นการใหนักเรียนไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตาง ๆ จะชวยกระตุนแนวคิดในการประกอบการอาชีพในอนาคตของ
นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจ ากประสบการณจริงไดเห็นการพัฒนาทางดานวิชาการและทักษะอาชีพทําใหเกิดความสับสนที่จะ
เรียนรูเ พิ่มขึ้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถนํามาปรับใชในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต
6. วัตถุประสงค
6.1 นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการทีไ่ ปดูงาน
6.2 นักเรียนสามารถนําประสบการณมาประยุกตใชกับประกอบอาชีพในอนาคต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีไดรบั ประสบการณจากสถานที่ไปดูงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถนําประสบการณมาประยุกตใชกับการประกอบอาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
3 ประเมินผลโครงการ
4 สรุปผลการดําเนินงาน
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
จํานวนเงิน
51,770

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
51,770

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียนไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงานสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพในอนาคตไดจริง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีเขารวม
โครงการศึกษาหาความรูจากแหลง
การเรียนรูภ ายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีมีความ
พึงพอใจตอการศึกษาหาความรูจ าก
แหลงการเรียนรูภายนอก คิดเปน
รอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม
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- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.6

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานการจัดการเรียนการสอนดานการตลาดให
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูเกิดทักษะดานทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสําคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว
เพี ย งพอเพราะจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในระดั บ หนึ่ ง เท า นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ บบ
หลากหลายและไดรับประสบการณตรงทางดานธุรกิจ จึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดใกลเคียง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเห็นสภาพการปฏิบตั ิงานจริงของธุรกิจ
6.3 เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสรางงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.4 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในการดําเนินชีวิตประจําวัน และประกอบอาชําในอนาคต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดไดรับความรูท างดานการตลาด
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่รวมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรูความ
เขาใจไดรับประสบการณตรงดานธุรกิจสามารถนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
16,740
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
16,740

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดไดรับความรูและประสบการณตรงดานการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการขายและ
การตลาดเขารวมโครงการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการขายและ
การตลาดมีความพึงพอใจตอ
การศึกษาหาความรูจ ากแหลงการ
เรียนรูภายนอก คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.7

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นาการเรี ย นในป จ จุ บั น นั้ น มุ ง เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให เ กิ ด ทั ก ษะเกิ ด
ประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาดานสติปญญาเจตคติดวยความคิดสรางสรรคตลอดจนกลาคิดกลาทําตัดสินใจเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูขาวสารสนเทศเปนคนหูตากวางไกลมีวิสัยทัศนกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมตอไปในอนาคตขางหนาไดรับ
ความรูและประสบการณตรง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.2 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเปนคนดี เกง และอยูรวมกับสังคมได
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาวัสดุ
16,430

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
16,430

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงดานการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการเขา - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
รวมโครงการศึกษาหาความรูจาก
เช็คชื่อ
แหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการมี - จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
ความพึงพอใจตอการศึกษาหาความรู
จากแหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.8

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัตมิ ีความสําคัญมากเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามี
ความรูหลากหลายและไดรับประสบการณจากนอกสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริม่ สรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูแ ละประสบการณนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
44,485
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
44,485

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไปใชประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
รวมโครงการศึกษาหาความรูจาก
เช็คชื่อ
แหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
มีความพึงพอใจตอการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.9

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานการจัดการเรียนการสอนดานการตลาดให
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูเกิดทักษะดานทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสําคัญมากการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว
เพี ย งพอเพราะจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในระดั บ หนึ่ ง เท า นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ บบ
หลากหลายและไดรับประสบการณตรงทางดานธุรกิจ จึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดใกลเคียง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเห็นสภาพการปฏิบตั ิงานจริงของธุรกิจ
6.3 เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสรางงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
6.4 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในการดําเนินชีวิตประจําวัน และประกอบอาชําในอนาคต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีกไดรับความรูทางดานการตลาด
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีกทีร่ วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรูความ
เขาใจไดรับประสบการณตรงดานธุรกิจสามารถนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
12,710
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
12,710

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีกไดรับความรูและประสบการณตรงดานการประกอบธุรกิจ
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจคาปลีกเขา - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
รวมโครงการศึกษาหาความรูจาก
เช็คชื่อ
แหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจคาปลีกมี
- จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
ความพึงพอใจตอการศึกษาหาความรู
จากแหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.10

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัตมิ ีความสําคัญมากเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามี
ความรูหลากหลายและไดรับประสบการณจากนอกสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริม่ สรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูแ ละประสบการณนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
16,430
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
16,430

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไปใชประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมรวม
- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
โครงการศึกษาหาความรูจากแหลง
เช็คชื่อ
การเรียนรูภ ายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมีความ - จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
พึงพอใจตอการศึกษาหาความรูจ าก
แหลงการเรียนรูภายนอก คิดเปน
รอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.11

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ และสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียน นักศึกษาใหเกิดความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัตมิ ีความสําคัญมากเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามี
ความรูหลากหลายและไดรับประสบการณจากนอกสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริม่ สรางงานสรางอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและเห็นสภาพการทํางานจริง
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูแ ละประสบการณนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
13,795

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
13,795

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริง
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไปใชประกอบการเรียนและประกอบอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวรวม
โครงการศึกษาหาความรูจากแหลง
การเรียนรูภ ายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว
มีความพึงพอใจตอการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม
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- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.12

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานวิชาชีพศิลปกรรมดานการออกแบบผูเรียนควรไดรับโอกาสในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลายทั้งจากตําราเรียนและจากแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษาซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณมีมุมมองที่
เปดกวางทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคติตอวิชาชีพในดานที่เหมาะสมในการนําไปเปนแบบอยางไดอยางดี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณจากแหลงความรูภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากแหลงความรูภายนอกสถานศึกษามาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบไดรับประสบการณจากแหลงการเรียนรูภายนอกวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบสามารถนําความรูแ ละประสบการณตรงที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
8,525
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
8,525

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบสามารถนําความรูและประสบการณตรงที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนได
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบเขา - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
รวมโครงการศึกษาหาความรูจาก
เช็คชื่อ
แหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกการออกแบบมีความ - จากแบบสอบถาม
- หาคารอยละ
พึงพอใจตอการศึกษาหาความรูจ าก
แหลงการเรียนรูภายนอก
คิดเปนรอยละ 80

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 1.13

เสริมสรางความรูและประสบการณนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานวิชาชีพศิลปกรรมดานคอมพิวเตอรกราฟกผูเรียนควรไดรับโอกาสในการแสวงหาความรูจ ากแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลายทังจากตําราเรียน และจากแหลงการเรียนรูภ ายนอกสถานศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งจะทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณมมี ุมมองที่เปดกวางทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคติตอวิชาชีพในดานที่เหมาะสมในการนําไปเปนแบบอยาง
ไดอยางดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนไดรับประสบการณจากแหลงการเรียนภายนอกวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณตรงทีไ่ ดรับไปประยุกตใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

จังหวัดใกลเคียง

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
10,075

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,075

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณตรงที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนไดจริง และเกิดทัศนคติที่ดี
เกิดความภูมิใจในวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกเขารวมโครงการศึกษาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกมีความพึงพอใจตอการศึกษา
หาความรูจากแหลงการเรียนรู
ภายนอก คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแบบสอบถาม

- หาคารอยละ
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 2

อาหารครบวงจร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูทังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ดังนั้นแงแผนกอาหารและโภชนาการจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการคิดเปน ทําเปน
และบริหารจัดการไดครบถวนตามหลักนโยบายของการเรียนวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาคิดเปน ทําเปน บริหารจัดการได
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกประสบการณตรง
6.3 เพื่อเปนการเผยแพรชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับปวช. ปวส. จํานวน 145 คน ไดรับประสบการณตรงดานการปฏิบัติ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเองในกรประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคุณครูในแผนกวิชา
เสนอโครงการ
รับงาน
วางแผนจัดเตรียมวัสดุ
จักทํา และบริการ
สรุป

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน – พฤศจิกายน 2557
กันยายน – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-กันยายน 2558
ธันวาคม 2557-กันยายน 2558
ธันวาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดทํา คิดเนน บริหารจัดการโครงการได
11.2 นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจํานวน 145 คน - จํานวนงาน/ชิ้นงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู
- แบบสอบถาม
ความสามารถในการทําโครงการ
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 3

ธนาคารโรงเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพ ลอดุลยเดช จึงควร
ปลูกฝงการประหยัดและออมใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีรวมถึงครู และเจาหนาที่จึงได
ดําเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อใหบริการรับฝากเงิน ถอนเงินจากนักเรียน นักศึกษา ครู และเจาหนาที่ของวิทยาลัย
และเปนสถานประกอบการใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกประสบการณจริง
6. วัตถุประสงค
6.1 ใหบริการรับฝากเงิน ถอนเงิน เพื่อสงเสริมการออมและรูจักประหยัด
6.2 นักเรียน นักศึกษาไดฝกการทํางานในระบบธนาคาร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียน นักศึกษา และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 1,000 คน เขารวมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ปลูกฝงการรูจักประหยัด และออมแกนักเรียน นักศึกษารวมถึงคุณครู และเจาหนาที่
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เปดดําเนินการรับฝากเงิน ถอนเงินในแตละวัน สรุปบัญชี และจัดทํารายงานพรอมนําเงิน
คงเหลือสงธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรีทุกวัน และสรุปยอดจํานวนบัญชี และจํานวน
เงินเสนอคณะที่ปรึกษาโครงการทุกเดือน

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตลอดปการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และเจาหนาที่มีการเก็บออมเงิน
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีฝกประสบการณการทํางานระบบธนาคาร
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 1,000 คน
เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มีการเก็บออมรูจักการ
ประหยัด

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ทะเบียนรายชื่อผูเปดบันชีเงินฝาก

- ทะเบียนผูเปดบัญชี

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 4

บัญชีครัวเรือน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลรักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การดํารงชีวิตตามแนวพระราชการดําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด และรูจักใชจาย การจัดทําบัญชีครัวเรือน บรรทุกรายรับ รายจาย เปนแนวทาง
ปฏิบัติวิธีหนึ่งที่จะชวยใหไดรูวามีรายไดจากทางไหนบาง และไดใชจายอะไรบาง บางอยางจําเปนหรือบางอยางไมจําเปน
ดังนั้นการที่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไดออกไปบริการใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแกชุมชน โรงเรียน
หรือสถานที่อื่น ๆ เปนการใหบริการวิชาชีพการบัญชีแกสังคมเปนการฝกทักษะการจัดทําบัญชีพรอมกันไปดวย
6. วัตถุประสงค
6.1 เปนการฝกทักษะการบันทึกรายรับ รายจายของนักเรียน นักศึกษา
6.2 เพื่อเผยแพรความรูการบันทึกบัญชีแกสังคมตาง ๆ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไมนอยกวา 200 คน บริการใหคําแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกทักษะการจัดทําบัญชี และการบริการวิชาชีพสูสังคม
8. สถานที่ดําเนินการ

ภูมิลําเนาที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดทําสมุดบัญชีครัวเรือน
จายสมุดใหนักเรียน นักศึกษาออกไปใหคําแนะนําแกชุมชน
สรุปผลการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-กรกฎาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีใหบริการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชนที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู และ
สถานที่อื่น ๆ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไมนอยกวา 200 คน
ใหบริการแนะนําการบันทึกบัญชี
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะ
การบันทึกบัญชี

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผูเขารวม
โครงการ

- รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 5

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลรักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานการจัดการเรียนการสอนดานการตลาดให
นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู เกิดทักษะดานทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีความสําคัญมาก การศึกษาในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ เพราะจะทําใหผูเรียนมีทักษะในระดับหนึ่งเทานั้น เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความรูแบบหลากหลาย
ทั น สมั ย และได รั บ ประสบการณ ต รงด า นธุ ร กิ จ จึ ง ควรจั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านตามสถานประกอบการที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรงดานธุรกิจ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ
6.3 เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเกิดความภูมิใจในวิชาชีพการตลาด
6.4 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกการขายและการตลาด จํานวน 55 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดที่รวมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการมีความรูความ
เขาใจไดรับประสบการณตรงดานธุรกิจ สามารถนําไปประยุกตใชในดานการศึกษา การดําเนินชีวิตประจําวัน
และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมเตรียมการ
ติดตอสถานประกอบการ
ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
5,000

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 57-กุมภาพันธ 58
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดไดรับความรู ความเขาใจ และประสบการณตรงดานการประกอบ
ธุรกิจ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
- ใหนักเรียน นักศึกษาตอบ
นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
แบบสอบถาม
การตลาดสามารถสอบไดคะแนนที่
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- ใหนักเรียน นักศึกษาตอบ
ขายและการตลาดสามารถเรียนรูและ แบบสอบถาม
เขาใจในหลักการทางการตลาด
ไดมากขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 6

ฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales)

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ทําเกิดการปฏิรูปการศึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอนของครูและสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการหารายไดระหวางเรียนเปน
การผอนภาระของผูปกครอง และใชวิชาชีพของตนเองใหเปนประโยชน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนกั เรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชานําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในชีวิตประจําวัน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีรายไดระหวางเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขาย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติการขายตรงได
8. สถานที่ดําเนินการ

หองปฏิบัติการขายตรง แผนกวิชาการขายและการตลาด อาคาร 1 ชั้น 3

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ติดตอประสานงานกับบริษัท
ดําเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557-กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชานําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
11.2 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีรายไดระหวางเรียน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ยอดขายของโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัตกิ าร
ขายตรง

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต

- การประเมินผล

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 7

กิจกรรมเสริมการเรียนรูเศรษฐศาสตรกับอาเซียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
อาเซียนเปนกลุมประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ลาว พมา กัมพูชา บรูไนดารุสซาราม สิงคโปร และฟลิปปนส มีประชากรรวมกันมากวา 600 ลานคน โดย
มีขอตกลงรวมกันในการพัฒนาภูมิภาคแหงนี้ทางทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในป พ.ศ. 2558
ขอตกลงตาง ๆ จะเขาสูเปาหมายเดียวกันเชน FTA หรือเขตการคาเสรีอาเซียนจะมีการกําหนดภาษีเปน 0% ใน
ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพ เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ก็เริ่มที่จะ
มารวมภาคีดวยในรูปของอาเซียน+3 และอาเซียน+6 นับวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีผลกระทบตอแรงงานไทยเปน
อยางมาก
วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ตองศึกษาความเปนไปทางเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกจึงควรมีกิจกรรมเสริม
การเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูแรงงานภายใตกฎของอาเซียนเดียวกันของนักเรียน นักศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรูเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนไดอยางกวางขวาง
6.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาทํากิจกรรมเสริมการเรียนรูของอาเซียนไดดวยตนเอง
6.3 เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอสวนรวมอยางยิ่ง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตรเปนแกนนําในการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนมีความรู ความเขาใจเปน
อยางดีจนสามารถจัดนิทรรศการได

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจกับอาเซียน
ดําเนินการจัดซื่อ จัดจาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,200

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,800

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจในเศรษฐกิจอาเซียนมากกวารอยละ 80
11.2 ครูและนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมรวมกันในการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อการเตรียมพรอมของการรวมกลุมประชาคม
อาเซียน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในเศรษฐกิจอาเซียน
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรม
รวมกันในการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อ
การเตรียมพรอมของการรวมกลุม
ประชาคมอาเซียน

วิธีการประเมิน
-

-

เครื่องมือประเมิน
-

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. โครงการที่ 8

นิเทศการสอนครูผูสอนของสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับวาเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเปนงานและหนาที่หลักในการพัฒนา
หลักสูตรรวมไปถึงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายหลักของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามนโยบายของสถานศึกษาจึงตองมีการประเมินการสอนของครูผูสอนทุก
ทานในดานการจัดการเรียนการสอนของครูทุกแผนกวิชา เพื่อนําไปสูคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนํา
ขอมูลไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนและนําผลไปพัฒนาดานหลักสูตรตอไปอยางตอเนื่อง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ
6.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูแตละทานในแตละแผนกวิชา
6.3 เพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถานศึกษา
6.4 เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนครุผูสอนทุกทานที่ไดรับการประเมิน จํานวน 13 แผนกวิชา
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนที่ไดรับการประเมินนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และจัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการนิเทศและเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหผลการนิเทศ และนําผลไปพัฒนาและปรับปรุง
สรุปและรายงานผลการนิเทศตอผูบริหารสถานศึกษา
แจงผลการนิเทศใหครูผูสอนทราบเพื่อนําไปปรังปรุงและพัฒนา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เกิดประโยชนตอผูเรียนและสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีความเขมแข็งทางดานวิชาการและดานการจัดการเรียนการสอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- คุณภาพการสอนของครูผสู อน
- วิเคราะหขอมูลและผลการนิเทศ
เชิงคุณภาพ
- หาคาเฉลี่ยของคะแนนจากผลของ
- คุณภาพของครูผูสอนและของผูเรียน
การประเมินเปนรายบุคคล

เครื่องมือประเมิน
- แบบนิเทศการสอนของครู
- วิเคราะหหาคาเฉลีย่ เปนรายบุคคล

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
2. จัดซื้อครุภัณฑในการเรียนการสอนกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
4. ปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หอง 332
5. ปรับปรุงตูโชวผลงาน และปายกฎระเบียบหองเรียน
6. จัดซื้อครุภัณฑ
7. จัดซื้อคอมพิวเตอร
8. ปรับปรุงอุปกรณสื่อการสอน
9. ปรับปรุงหองปฏิบัติการหอง 121,122
10. ปรับปรุงหองปฏิบัติการขายตรง Direct Sales
11. ปรับปรุงหอง 143
12. ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
13. ซื้อโตะคอมพิวเตอร หอง 234
14. จัดซื้อกลองถายภาพ
15. จัดหาครุภัณฑ
16. จัดซื้อโปรแกรมจัดทําตารางสอน
17. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูการบริการบนเว็บไซด
18. จัดหาวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ
19. จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
20. จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรู ดวยตนเอง
21. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ
22. สวม HAS
23. ปรับปรุงหองเรียน
24. จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทอาคาร 3
25. ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน
26. จัดสรางตาขายปองกันนกดานหลังอาคาร 3
27. ปรับปรุงงานอาคารสถานที่
28. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย
29. จัดโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี
30. เปลี่ยนตูโทรศัพทภายใน
31. ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล
32. การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต
33. เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง
34. ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัย
35. ติดตั้งกลองวงจรปดอาคาร 1,2,3,4
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36.
37.
38.
39.
40.

ปรับปรุงหองทะเบียน
จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ
จัดซื้อครุภัณฑ
จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร
5 ส. พัฒนางานปกครอง
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 1

จัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน

2. ผูรับผิดชอบ

ทุกแผนกวิชา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับวาเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเปนหนาที่หลักในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุการศึกษาสําหรับการ
เรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู และไดสื่อเรียนรูที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและไดสื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
6.2 ไดรับวัสดุฝกวัสดุการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
6.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไดสื่อการเรียนรูและผูเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดเกิดการพัฒนาเกิดทักษะการเรียนรูและไดสื่อที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,624,210

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,624,210

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษามีวัสดุในการเรียนการสอนใชอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจใน - ประเมินเชิงประจักษ
วัสดุการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใชวัสดุการเรียน - ประเมินเชิงประจักษ
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง

- สภาพจริง
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 2

จัดซื้อครุภัณฑในการเรียนการสอนกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนนับวาเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเปนหนาที่หลักในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณการศึกษาสําหรับการเรียนการ
สอนจะชวยใหผเู รียนเกิดทักษะการเรียนรู และไดสื่อเรียนรูที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
6.2 เพื่อใหวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑมีเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคณ
ุ ภาพ
6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,940 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเปนคนดี คนเกง และไดเรียนรูเสมือนของจริง
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินการ

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
22,000

รวมงบประมาณ
22,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
11.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนมีครุภณ
ั ฑใชในการเรียน
- การสังเกต
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดเรียนเสมือนของจริงไดอยาง - ทําแบบทดสอบ
มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- วิชาสุขศึกษา
- ผลการเรียน
- ผลการสอบ
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 3

ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาวิทยาศาสตร)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีความสําคัญในการเสริมสรางความคิด วิเคราะห การแกปญหาใหกับผูเรียนไมวา
จะเปนผูเ รียนสายสามัญหรือสายวิชาชีพก็ตาม
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปจจุบัน โตะ เกาอี้ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ไมเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงวิทยาศาสตร จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาหองเรียนใหมีความทันสมัยโดยเฉพาะ
ความทันสมัยในการใชเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเ รียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรใหทีความทันสมัย
6.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมสรางคุณลักษะทาง
วิทยาศาสตรใหกับผูเ รียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- โตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 15 ตัว
- เกาอี้ จํานวน 45 ตัว
- คอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่เอื้อตอการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร
- ผูเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตรมากขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
จัดทําขอซื้อ ขอจาง
ดําเนินการปรับปรุงหองเรียน
จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
ติดตามประเมินผล
สรุปผลการเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
120,000

คาวัสดุ
127,500

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
177,500

รวมงบประมาณ
425,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีมาตรฐาน
11.2 มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
11.3 ผูเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มี
มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ศึกษาความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ประเมินทักษะ

- แบบวัดทักษะ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 4

ปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หอง 332

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนมีปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่เอื้ออํา นวยความสะดวกตอการเรียนการสอนคือสภาพ
หองเรียนและบรรยากาศรอบ ๆ หองเรียนภายในหองเรียนควรมีทั้งสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใชในการคนควาและเพิ่ม
บรรยากาศในการเรียนทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียน ดังนั้นโครงการจึงสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษาที่สงเสริม
ใหครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปการประเมินโดยการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย นาสนใจ เพื่อกระตุนการเรียน
การสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ซึ่งปจจุบันที่หอง 332 มีจอ LCD และคอมพิวเตอร แตสื่อมัลติมีเดียยัง
ไมเพียงพอตอการใชฝกทักษะใหครบทั้ง 4 ทักษะ กลุมวิชาภาษาอังกฤษจึงเล็งเห็นวาควรจัดหาสือ่ ไดแก CD/DVD ตาง ๆ
เพื่อนํามาใชกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในหองเรียนภาษาอังกฤษ หอง 332 ใหพรอมใชในการเรียนการสอน
6.2 เพื่อใหผูเรียนไดใชสื่อ CD/DVD ตาง ๆ เหมาะสมกับการฝกทักษะใหครบทั้ง 4 ทักษะจนสามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สื่อในหองเรียนภาษาอังกฤษ หอง 332 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นพรอมใชในการเรียนการสอนใชกับสือ่ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนและผูส อนไดรับความสะดวกและมีความสุขในการเรียนที่หอ งเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน มีสื่อ CD/DVD ตาง ๆ ที่ทันสมัยมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
8. สถานที่ดําเนินการ
หองเรียนภาษาอังกฤษ หอง 332 อาคาร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ติดตอประสานเพื่อซื้อ CD/DVD ประกอบการเรียน
ดําเนินการจัดซื้อ CD/DVD ประกอบการเรียนหองเรียน 332
สรุปผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเรียนมีสื่อ CD/DVD ประกอบการเรียนที่ทันสมัย
11.2 ผูเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนอยางสูงสุด
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีอุปกรณและสื่อ CD/DVD
- การนับ
- เชิงประจักษ
ประกอบการเรียนที่ทันสมัยพรอมใช
ในการเรียนการสอนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนและผูส อนไดรับความสะดวก - การรายงานผลการปรับปรุงหองเรียน - เชิงประจักษ
และมีความสุขในการเรียนที่หองเรียน 332
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ปลอดภัย

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 5

ปรับปรุงตูโชวผลงานและปายกฎระเบียบหองเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเสริมสรางประสบการณ
และสรางรายไดระหวางเรียน เพื่อใชเปนทุนในการศึกษาและแบงเบาภาระผูปกครอง ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จึงเห็นความสําคัญของการจัดโครงการผลิตสินคาและบริการงานจางทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ใชความรูความสามารถที่เรียนมาทางดานวิชาชีพและความอื่น ๆ มาประยุกตใชในการหารายไดควบคูไปกับการเรียนเปนการ
สงเสริมใหเกิดทักษะความชํานาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีทักษะในการผลิตผลงาน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูจักการหารายไดและมีความรับผิดชอบ
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 18 คน มีทักษะในการผลิตและใหบริการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาผลิตและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการแขงขัน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน-สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรูและทักษะในการแขงขันได
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชในชีวิตประจําวันได
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมสวยงาม
เชิงคุณภาพ
- ใสผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบสังเกต

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

116

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 6

จัดซื้อครุภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจ จุ บั นแผนกวิ ช าคหกรรมจั ด การเรี ยนการสอนตามหลั กสู ต รและนโยบายของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น นักเรียน นักศึกษาตองมีเครื่องมือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเพียงพอตอการ
ใชงานของนักเรียน นักศึกษาแตปรากฏวาแผนกวิชาคหกรรมยังขาดเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนและมีประสิทธิภาพตอการ
เรียนการสอน แผนกวิชาคหกรรมจึงตองจัดทําโครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรั บการเรียนการสอนในการ
เรียนการสอนทางวิชาชีพตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
6.2 เพื่อสรางความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาคหกรรมมีครุภณ
ั ฑเพียงพอกับผูเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาคหกรรมสามารถสรางและพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
สํารวจราคาครุภณ
ั ฑ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน-สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
17,000

รวมงบประมาณ
17,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชามีครุภัณฑที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
11.2 การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนครุภัณฑไดตามที่กําหนดไว
เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

- รายงานขอซื้อขอจาง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- เอกสารราชการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 7

จัดซื้อคอมพิวเตอร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันแผนกวิชาการบัญชีไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานในแผนกวิชา ซึ่งแผนกวิชามีความจําเปนตองผลิตเอ
การในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงตองมีเครื่องคอมพิวเตอรไวเพื่อใชงาน
ดังกลาว จํานวน 1 เครื่อง
6. วัตถุประสงค
- เพื่อใชผลิตเอกสารในการจัดการบริหารแผนกวิชาการบัญชี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- การบริหารจัดการแผนกวิชาการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

หอง 134, 135 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอราคา
ดําเนินการสืบราคา
ดําเนินการจัดซื้อ

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
33,000

รวมงบประมาณ
33,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- จัดซื้อคอมพิวเตอรและปริ้นเตอรพรอมติดตั้งเพื่อใชงานไดอยางสมบูรณ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนครุภัณฑ
เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ตรวจนับ

- รายงานขอซื้อขอจาง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- การสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 8

ปรับปรุงอุปกรณสื่อการสอน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
หองเรียนแผนกวิชาการบัญชี จํานวน 2 หอง ซึ่งสภาพปจจุบันอุปกรณสื่อการสอนในหอง 134 เปนกระดานสี
เขียวและช็อกเปนอุปกรณเกาไมเหมาะสมผงของช็อกลวงลงบนพื้นสกปรกควรเปลี่ยนกระดานไวทบอรด และหอง 135 จอ
ที่ใชฉายโปรเจ็คเตอรชํารุดฉีกขาดไมพรอมที่จะใชงานจึงสมควรจัดซื้อและติดตั้งใหม
6. วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงอุปกรณสื่อการสอนใหพรอมใชงานไดสมบูรณ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- กระดานไวทบอรด จํานวน 1 แผน
- โปรเจ็คเตอร จํานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- การบริหารจัดการแผนกวิชาการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

หอง 134, 135 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอราคา
ดําเนินการสืบราคา
ดําเนินการจัดซื้อ

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
25,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- จัดซื้ออุปกรณสื่อการสอนพรอมติดตั้งเพื่อใชงานไดอยางสมบูรณ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนของอุปกรณสื่อการสอน
เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ตรวจนับ

- รายงานขอซื้อขอจาง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- การสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 9

ปรับปรุงหองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของแผนกวิชาการขายและการตลาดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกนักเรียน นักศึกษาหองปฏิบัติการขายในปจจุบันครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องโปรเจ็คเตอร
เสีย ลําโพงชํารุด คอมพิวเตอรเสีย ฯลฯ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหหองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 พรอมใชในการเรียนการสอน
6.2 เพื่อทําใหหองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 มีอุปกรณและครุภัณฑพรอมใชงาน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- หองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 ไดปรับปรุงใหมีเครื่องเสียง ครุภัณฑ และอุปกรณสํานักงานพรอมใชใน
การเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
- หองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 อยูใ นสภาพพรอมใชงาน
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

หองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ทําการสอบราคา
ดําเนินการปรับปรุง
ประเมินผล

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 255-มกราคม 2558
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,000

คาครุภัณฑ
4,000

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 หองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 ไดปรับปรุงพรอมใชในการเรียนการสอน
11.2 หองปฏิบัติการขาย หอง 121, 122 มีอปุ กรณและครุภัณฑพรอมใชงาน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- หองปฏิบัติการขาย หอง 121,
122 มีอุปกรณและครุภณ
ั ฑพรอม
ใชงาน
เชิงคุณภาพ
- หองปฏิบัติการขาย หอง 121,
122 มีอุปกรณและครุภณ
ั ฑอยูใ น
สภาพพรอมใชงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 10

ปรับปรุงหองปฏิบัติการขายตรง Direct Sale

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การดําเนิน โครงการฝกปฏิบัติก ารขายตรงเปนการฝกใหนักเรียน นัก ศึกษาทุกแผนกวิชาไดใชเวลาวางใหเกิ ด
ประโยชนและหารายไดระหวางเรียน หองฝกปฏิบัติการขายตรง (Direct Sales) ในปจจุบันครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องคิดเลขชํารุด ทําใหไมพรอมในการใหบริการ เชน การคิดคา Commission การทําเงินสดเงินสดจาย
การทําบัญชี และงบกําไรขาดทุน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหหองฝกปฏิบัติการขายตรงพรอมใหบริการ
6.2 เพื่อใหหองฝกปฏิบัติการขายตรงมีอุปกรณ และครุภัณฑพรอมใชงาน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- หองฝกปฏิบัติการขายตรงไดรับอุปกรณ และครุภัณฑพรอมใหบริการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- หองฝกปฏิบัติการขายตรงอยูในสภาพพรอมใชงาน
8. สถานที่ดําเนินการ

หองปฏิบัติการขายตรง Direct Sales

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ทําการสอบราคา
ดําเนินการปรับปรุง
ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 255-มกราคม 2558
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 หองฝกปฏิบัติการขายตรงไดปรับปรุงพรอมใหบริการ
11.2 หองฝกปฏิบัติการขายตรงมีอุปกรณ และครุภัณฑพรอมใหบริการ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- หองฝกปฏิบัติการขายตรงมีอุปกรณ
และครุภณ
ั ฑพรอมใหบริการ
เชิงคุณภาพ
- หองฝกปฏิบัติการขายตรงมีอุปกรณ
และครุภณ
ั ฑอยูในสภาพพรอม
ใหบริการ

วิธีการประเมิน
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- การสังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 11

ปรับปรุงหอง 143

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงหองเรียนถือเปนกระบวนการที่สรางแรงจูงใจทางดานการเรียนใหกับผูเรียน และยังกอใหเกิดการ
เรียนรูที่ดีขึ้น การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษาและการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ควรดําเนินการควบคูกันไป
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแผนกวิชาการเลขานุการจึงพัฒนาหองเรียน 143 ใหเกิดความสะดวกใน
ดานอุปกรณเปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอน โดยจัดซื้อผามาน โตะคอมพิวเตอร และเครื่องปรับอากาศ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปรับปรุงหองเรียน 143
6.2 เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีใหกับผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไดวัสดุและครุภัณฑพรอมใชปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หอง 143 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
24,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
153,000

รวมงบประมาณ
177,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ไดรับวัสดุและครุภัณฑพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ไดรับวัสดุและครุภัณฑพรอมใช
ปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
เชิงคุณภาพ
- มีหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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- การนับจํานวน

- หนวยนับ

- การนับจํานวน

- หนวยนับ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 12

ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบันผนังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองพักครูมีสภาพเกามีรอยคราบสกปรก เพื่อเปนการเพิ่ม
บรรยากาศในหองเรียนใหมีความสะอาดดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของแผนกวิชาใหนาเรียนเห็นควรมีการปรับปรุง
หองเรียน หองพักครูโดยทาสีหองเพื่อปรับสภาพแวดลอมในหองเรียน
6. วัตถุประสงค
- เพื่อปรับสภาพแวดลอมพื้นผนังหองเรียนและหองพักครูใหมีความสวยงามและมีความสะอาด
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ทาสีพื้นผนังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 4 หอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีสภาพแวดลอมพื้นผนังหองเรียนและหองพักครูใหมีความสวยงาม และมีความสะอาด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการตามโครงการ
ตรวจสอบติดตามประเมิน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- หองเรียน หองพักครูมีสภาพแวดลอมมีความสวยงาม และมีความสะอาด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงหองโดยการทาสี
- การนับจํานวน
เชิงคุณภาพ
- มีสภาพแวดลอมพื้นผนังหองเรียน
- การสังเกต
และหองพักครูใหมีความสวยงามและ
มีความสะอาด
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 13

ซื้อโตะคอมพิวเตอรหอง 234

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด ว ยป จ จุ บั น ผนั ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร 234 อยู ใ นสภาพที่ เ ก า และสี ล อกมี แ นวโน ม จะชํ า รุ ด ลง
เนื่องจากสภาพของโตะใชมานานโดยไดรับชวงตอมาจากหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 331 (เดิม)
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดหาโตะคอมพิวเตอรในหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร 234
6.2 เพื่อใหหองเรียนดูสะอาดเปนระเบียบอันนําไปสูบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีโตะคอมพิวเตอร จํานวน 41 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีโตะคอมพิวเตอรที่ทันสมัยแข็งแรง
8. สถานที่ดําเนินการ

9.
ที่
1
2
3
4

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 234 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
164,000

รวมงบประมาณ
164,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีโตะที่มีความทันสมัย มีความแข็งแรง
11.2 หองเรียนดูสะอาดเปนระเบียบอันนําไปสูบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- โตะคอมพิวเตอร จํานวน 41 ตัว
เชิงคุณภาพ
- มีโตะคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและ
แข็งแรง

วิธีการประเมิน
- การนับจํานวน
- การสังเกต
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 14

จัดซื้อกลองถายภาพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นทางแผนกวิชาการโรงแรมไดเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ และพยายามคัดเลือกกิจกรรม
โครงการตาง ๆ ใหกับนักเรียนอยางตอเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงมีภาพและเหตุการณสําคัญหลายอยางที่
จําเปนตองบันทึกไวเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นภาพประกอบจึง
เปนสวนสําคัญที่ชวยอธิบายการดําเนินงานของกิจกรรมไดเปนอยางดี จึงมีการเสนอขอกลองถายภาพดิจิตอลขึ้นเพื่อใช
ประโยชนในแผนกวิชาการโรงแรม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของแผนกวิชาการโรงแรม
6.2 เพื่อใหครู และนักเรียนในแผนกวิชาการโรงแรมสามารถนําครุภัณฑที่ไดรับไปใชประโยชนในการเรียนการสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการโรงแรมไดรับกลองถายภาพ จํานวน 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการโรงแรมมีภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการ และงานที่ไดรับมอบหมายออกมาเผยแพร
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
32,000

รวมงบประมาณ
32,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของแผนกวิชาการโรงแรมได
11.2 ครูและนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมสามารถนําครุภัณฑทีไดรับไปใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- กลองถายภาพ จํานวน 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- ชิ้นงานมีความเรียบรอย

วิธีการประเมิน
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- การนับจํานวน

- การสังเกต

- การสังเกต

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 15

จัดหาครุภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยแผนกวิชาการทองเที่ยวไดจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประกอบการสอนประเภทเครื่องมือสื่อสาร และ
คอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเรียนรูทั้งคนควาขอมูล การนําเสนอขอมูลเปนการฝก
ประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งขณะนี้คอมพิวเตอรของแผนกวิชาการทองเที่ยวที่ใชเพื่อการปฏิบัติการดานการทองเที่ยวยังขาด
เครื่อง Printer และวิทยุเพื่อใชในการสื่อสารระหวางปฏิบัติการนําเที่ยว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนประเภทวิทยุสื่อสาร จํานวน 4 ตัว
6.2 เพื่อจัดหาเครื่อง Printer จํานวน 1 ตัว
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการทองเที่ยวไดรับวิทยาสื่อสาร 2 ชุด และเครื่อง Printer 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการทองเที่ยวมีครุภัณฑที่สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
14,700

รวมงบประมาณ
14,700

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชาการทองเที่ยวไดรับวิทยาสื่อสาร 2 ชุด และเครื่อง Printer 1 ตัว
11.2 แผนกวิชาการทองเที่ยวมีครุภัณฑที่สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ไดรับวิทยาสื่อสาร 2 ชุด และ
เครื่อง Printer 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการทองเที่ยวมีครุภณ
ั ฑที่
สามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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- การนับจํานวน

- การสังเกต

- การสังเกต

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 16

จัดซื้อโปรแกรมจัดทําตารางสอน

2. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนับวาเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนดานการจัดการเรียนการสอน ในการ
นําเทคโนโลยีมาใช ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจึงนับวาเปนสิ่งจําเปนที่จะต องมีการพัฒนางานใหทันสมัยและกาวทั น
เทคโนโลยีอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งในปจจุบันการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชจึงนับวามีความสําคัญเปนอยางมาก ดังนั้น
งานพัฒนาหลักการการเรียนการสอนจึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อโปรแกรมในการจัดทําตารางสอน เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
งานดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เพิ่มคุณภาพในการสรางงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการพัฒนางานและสรางงานใหรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีมาพัฒนางานใหมีคุณภาพและกาวทันเทคโนโลยี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีโปรแกรมสําหรับจัดทําตารางสอนในปการศึกษา 2558
7.2 เชิงคุณภาพ
- ตารางสอนมีความถูกตองและสามารถจัดทําไดอยางรวดเร็ว
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามขั้นตอน
จัดทําและดําเนินงานตามโครงการตามขั้นตอน
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
50,000

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมีโปรแกรมจัดทําตารางสอนอยางมีคุณภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีตารางสอนที่จัดทําดวยโปรแกรมทุก - การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพผลงาน และการจัด
- แบบประเมิน
ดําเนินการตามโครงการ
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- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 17

พัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อเขาสูบริการบนเว็บไซต

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิทยบริการและหองสมุด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ทางหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไดจัดการใหบริการใชทรัพยากรสารสนเทศและการ
ใหบริการยืม-คืน ดวนระบบแถมรหัส Barcode จากโปรแกรมหองสมุดรหัสแถบ Kmitnb-bacs ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมยอยจํานวน 5 โปรแกรม โดยทางหองสมุดไดดําเนินการในการ
จัดหาครุภัณฑและโปรแกรมใหบริการตั้งแตป 2543 มาแลว และขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไดดําเนินการอัฟเดทโปรแกรม เพื่อใหบริการโปรแกรมหองสมุดบนเว็บไซตไดผูใชบริการสามาตรวจเช็ครายการยืม -คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของตนเองไดโดยไมตองมาติตอที่หองสมุด และทางหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญ
ในการใหบริการและไดรับความพึงพอใจเปนหลักเพื่อใหกาวทันตอวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงขอดําเนินการให
การพัฒนาโปรแกรมหองสมุดเพื่อใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหการบริการจัดการในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของงานหองสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เพื่อใหบริการในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศเขาสูระบบการใหบริการบนเว็บไซต
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- โปรมแกรมหองสมุดไดรับการพัฒนาใหบริการที่ทันสมัย โดยสามารถสืบคนการใหบริการโดยผูใชบริการสามารถ
สืบคนขอมูลและการใหบริการจากเว็บไซต
7.2 เชิงคุณภาพ
- ทางหองสมุดไดใหบริการการสืบคนสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใหบริการแกผูใชบริการ
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
ดําเนินการรับการอบรมในการใชโปรแกรม
สรุปผลการดําเนินการตอผูบังคับบัญชา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
10,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 โปรแกรมหองสมุดไดรับการปรับปรุงและสามารถใหบริการบนเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 มีครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ
เชิงคุณภาพ
- ผูใชบริการสามารถใชบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซตได
อยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- สถิติผูเขาใชบริการ

- โปรแกรมคอมพิวเตอรหองสมุด

- การใชบริการที่มีประสิทธิภาพ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

140

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 18

จัดหาวัสดุ หนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร วารสาร และครุภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิทยบริการและหองสมุด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรูในดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นทางหองสมุดจําเปนตองมีการ
พัฒนาอยูต ลอดเวลาทั้งในดานจัดการวัสดุสิ่งพิมพ วัสดุหองสมุดอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาในดานการคนควาขอมูลขาวสารใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การสืบคนทางอินเตอรเน็ต การสืบคนจากฐานขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกครู
อาจารย นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นทางหองสมุดจึงจําเปนตองมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ตําราเรียน นิตยสาร
วารสาร หนังสือพิมพ และครุภัณฑ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ
6.2 เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไดคนควาวิทยาการใหมใหทันตอขาวสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอความตองการของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษา
คนควาหาความรู และการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาจากทรัพยากรสารสนเทศที่ทางหองสมุดจัดหามาเพื่อให
บริการอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
ดําเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
สรุปรายงานการดําเนินการเสนอผูบ ังคับบัญชา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
200,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
พฤศจิกายน 2557-มิถุนายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
200,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ
11.2 หองสมุดเปนศูนยการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอกับผูใชบริการ
เชิงคุณภาพ
- ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษามี
ทรัยพากรสารสนเทศในการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- โปรแกรมหองสมุด

- สถิติผูเขาใชหองสมุด

- เครื่องนับจํานวน
- ทะเบียนการของใชบริการ
- สมุดบันทึกขอใชบริการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 19

จัดหาหนังสือ นิตยสาร วารสาร ดีวีดี สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิทยบริการและหองสมุด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากศูนยการเรียนรูดวยตนเองเปนแหลงคนควาหาความรูของผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาตาง ๆ โดยใช
สื่อที่จัดทําเพื่อจุดประสงคของการเรียนรูดวยตนเองอันเปนพื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูดวยตนเองโดยเฉพาะ
การฝ ก ทัก ษะทางภาษาจํ า เป นต อ งมี ก ารพัฒ นาสื่ ออยู เสมอ ดั ง นั้น ศู นย การเรี ยนรู ดว นตนเองจํา เป น ตอ งจัด หาหนัง สื อ
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ ดีวีดี เพื่อพัฒนากระบวนการคนควาขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเพียวพอกับ
ความตองการของผูรับบริการและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดคนควาวิทยาการใหมใหทันตอขาวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ คนควาหาความรู และการเรียนการสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูใชบริการสามารถศึกษาคนควาขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเตรียมไวใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
ดําเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
สรุปรายงานการดําเนินการเสนอผูบ ังคับบัญชา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
พฤศจิกายน 2557-มิถุนายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ
11.2 นักเรียน นักศึกษาไดคนควาขอมูลจากสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพียงพอกับผูใชบริการ
เชิงคุณภาพ
- ผูใชทรัพยากรสารสนเทศใน
การศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- สถิติการยืม-คืน

- สถิติผูเขาใชหองศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง

- ทะเบียนการของใชบริการ
- บันทึกขอใชบริการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 20

จัดหาวัสดุสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิทยบริการและหองสมุด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของการจัดการสถานศึกษาในปจจุบันเปนการจัดการเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการกับปญหาเฉพาะหนา คิดเปนทําเปน รักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่องสงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสรางสื่อการเรียนรูดวยตนเองที่สามารถ
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มความสามารถ
6.2 เพื่อใหผูเรียนและผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีวัสดุสนับสนุนทําใหการดําเนินกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- ไดสื่อการเรียนรูดวยตนเองที่ทันสมัยขึ้นอยางเพียงพอพรอมใชปฏิบัตงิ าน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
ดําเนินการในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
สรุปรายงานการดําเนินการเสนอผูบ ังคับบัญชา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
27,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
พฤศจิกายน 2557-มิถุนายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
27,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีวัสดุอุปกรณพรอมใชงานอยางสมบูรณและเพียงพอตอจํานวนผูเรียน
11.2 ผูเรียนไดประโยชนจากสื่อเพื่อเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีวัสดุเพียงพอกับผูใชบริการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีวัสดุในการ
คนควาที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติการยืม-คืน

- สรุปสถิติการยืม-คืน

- สถิติผูเขาใชหองศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง

- สถิติการเขาใชหองศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 21

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

งานพัสดุ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัสดุเปนงานที่เกี่ยวของกับบุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ตองปฏิบัติหนาที่ในการติดตอประสานงานและจัก
ทําเอกสารขอมูลตาง ๆ เปนจํานวนมากจึงจําเปนตองจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ซึ่งของเดิมที่มีอยูเกาและชามากจึงทําใหการทํางานมีความลาชาตามไปดวย ซึ่งครุภัณฑบางตัวมีอ ายุการใชงานมา
นานเกิดการชํารุด
6. วัตถุประสงค
- เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑในงานพัสดุ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑเพียงพอตอการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินการจัดซื้อ
สรุปและรายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
37,500

รวมงบประมาณ
37,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ไดรับไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
11.2 ไดรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
11.3 ไดรับเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑพรอมใชงาน
เชิงคุณภาพ
- สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา

วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- สังเกต
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เครื่องมือประเมิน
- รายงานขอซื้อ ขอจาง
-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 22

สวม HAS

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่ดูแลสวมภายในวิทยาลัยฯ เพื่อไมใหเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ และเกิด
ความพึงพอใจตอผูใชบริการ โดยเนนพัฒนาใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ความ
สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย งาน
อาคารสถานที่ จึงขออนุญาตเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถพัฒนาสวมใหไดตามเกณฑมาตรฐานสวม HAS
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหสวมของวิทยาลัยฯผานเกณฑการประเมินมาตรฐานสวม HAS
6.2 เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชสวมของวิทยาลัยฯ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สวมของวิทยาลัยฯผานเกณฑการประเมินมาตรฐานสวม HAS
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชสวมของวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
160,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557–กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
240,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
400,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สวมของวิทยาลัยฯผานเกณฑการประเมินมาตรฐานสวม HAS
11.2 ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชสวมของวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- หองสวมภายในวิทยาลัยฯไดรับการปรับปรุง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

- สวมของวิทยาลัยฯ มีกระดาษชําระ และสบูลา งมือทุกหอง
ชวงเวลาเปดเรียน 18 สัปดาห ทั้ง 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- สวมของวิทยาลัยฯพรอมรับการประเมินมาตรฐานสวม HAS
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- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

150

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 23

ปรับปรุงหองเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงานและทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ใหเกิดความ
เรียบรอยพรอมใชงานแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด ทําใหทุกงานและทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการจนสําเร็จ เนื่องจากพัดลมที่
ติดอยูในหองเรียนเดิมมีอายุการใชงานทีย่ าวนานมากแลวบางสวนมีการชํารุดเสียหายเพื่อใหเกิดความเรียบรอยปลอดภัยตอรัก
เรียน นักศึกษา งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพรอมใหกับงาน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑใชในงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
6.2 เพื่อใหทุกหองเรียนที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครุภัณฑใชในงานทดแทนของเดิม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ทุกหองเรียนสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธดี ําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557–กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
90,000

คาครุภัณฑ

รวมงบประมาณ
90,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา และคุณครูที่ใชหองเรียนมีความปลอดภัย
11.2 นักเรียน นักศึกษาที่ใชหองเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑใชในงานทดแทนของเดิม
เชิงคุณภาพ
- สามารถใหบริการทุกหองเรียนได
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน
- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 24

จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพท อาคาร 3

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ดานหลังอาคาร 3 มี
สายไฟฟาและสายโทรศัพทภายใน ของวิทยาลัยฯ เปนจํานวนมาก มีทั้งที่สามารถใชงานไดและไมสามารถใชงานได เนื่องจาก
เกิดชํารุดเสียหายไปตามสภาพอายุใชงานมานานมาก เพื่อความปลอดภัยตออาคารเรียนและทรัพยสินของทางราชการ และทํา
ให ทั ศ นี ย ภาพน า ดู ม ากขึ้ น เพื่ อ เป น การแก ป ญ หาดั ง กล า วงานอาคารสถานที่ จึ ง ขออนุ ญ าตจั ด ระเบี ย บสายไฟฟ า และ
สายโทรศัพทภายในของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอ ผูมาติดตอราชการ ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพท ดานหลัง อาคาร 3 ของวิทยาลัยฯ
7.2 เชิงคุณภาพ
- สายไฟฟาและสายโทรศัพท ดานหลัง อาคาร 3 ไดรับการจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
55,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
55,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ
11.2 อาคารเรียนมีทัศนียภาพงดงาม สรางบรรยากาศการเรียนการสอนตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- อาคาร 3 ของวิทยาลัยฯมีความเปนระเบียบ และสวยงาม
เชิงคุณภาพ
- เปนการสรางบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่ดี
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน
- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 25

ซอมแซมหลังคาอาคารเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ ปจจุบันอาคารเรียน
ของวิทยาลัยฯ ไดมีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใชงาน พื้นปูนชั้นบนสุดเกิดการแตกราว พื้นและผนังบางสวนหลุดลอก ทํา
ใหประสบกับภาวะปญหาน้ํารั่วซึมเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ําไมสามารถระบายไดทัน เกิดน้ําทวมขังบริเวณชั้นดาดฟาของทุก
อาคารเรียนตลอดแนว จึงทําใหเกิดความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องใชไฟฟาที่ใชเปนสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตตามมา ซึ่งเปนอันตรายตอผูเรียน ผูสอน และเกิดความไมปลอดภัยตอ
ทรัพยสินของทางราชการเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตซอมแซมหลังคาคลุมอาคารเรียนทุก
อาคารของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดสรางโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อเปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาเรียนมากขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดสรางโครงหลังคาคลุมอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯเกิดความปลอดภัย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
100,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
180,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
280,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาและคุณครู ใชประโยชนอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯไดอยางเต็มที่
11.2 คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความปลอดภัยตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ซอมแซมหลังคาอาคารเรียนทุกอาคารของวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
- เปนการสรางบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน
- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 26

จัดสรางตาขายปองกันนกดานหลังอาคาร 3

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯปจจุบันอาคารเรียน
หมายเลข 3 ไดมีสภาพทรุดโทรมไปตามอายุการใชงาน ดานหลังอาคารมีนกพิราบจํานวนมากมาอาศัยทํารังขยายพันธุ และ
ถายมูลทิ้งไว เปนแหลงสะสมของเชื้อโรค ทําใหอาคารเรียน โดยเฉพาะแผนกอาหารและโภชนาการไมสะอาด และอาจเกิดโรค
ระบาด ซึ่งเปนอันตรายตอผูเรียน ผูสอน และเกิดความไมสะอาดตอทรัพยสินของทางราชการ เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว
งานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสรางตาขายกันนก อาคาร 3
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดสรางตาขายกันอาคาร 2 ใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อเปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาเรียนมากขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดสรางตาขายกันนกอาคาร 3
7.2 เชิงคุณภาพ
- เปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาเรียนมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
200,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
300,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
500,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 จัดสรางตาขายกันนกอาคารเรียนหมายเลข 3
11.2 นักศึกษาและคุณครูมคี วามปลอดภัยตอเชื้อโรคที่มากับนกตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสรางตาขายกันนกอาคาร 3
เชิงคุณภาพ
- เปนการสรางบรรยากาศการเรียนภายในวิทยาลัยฯที่ดี
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน
- จากผลงาน

การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 27

ปรับปรุงงานอาคารสถานที่

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ใหเกิด
ความสวยงาม แลวเสร็จในเวลาที่กําหนด ทําใหทุกงาน และทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการจนสําเร็จ เนื่องจากวัสดุที่มีอยูเดิมมี
อายุการใชงานที่ยาวนานมากแลว บางสวนมีการชํารุดเสียหายเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย งานอาคาร
สถานที่จึงขออนุญาตเตรียมความพรอมใหกบั งาน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดหาวัสดุใชในงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
6.2 เพื่อใหทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- วัสดุใชในงานทดแทนของเดิม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดสาํ เร็จ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
50,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
226,700

คาครุภัณฑ
133,800

รวมงบประมาณ
410,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักศึกษาและคุณครูทรี่ ว มกิจกรรมมีความปลอดภัยตอสุขภาพ
11.2 นักศึกษาที่รวมกิจกรรมมีความเปนระเบียบเรียบรอย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เพื่อจัดหาวัสดุใชในงานทดแทนของเดิม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดสาํ เร็จ
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- การเขารวมกิจกรรม

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 28

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่ดูแลภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อใหสวยงามสดชื่นพรอมตอนรับผูมาติดตอราชการ
ตลอดจนผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ โดยเนนพัฒนาใหมีความทันสมัย
เรียบงายประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักบุคลากรภายในวิท ยาลัยฯ สามารถดูแลเอง เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย งานอาคารสถานที่ จึงขออนุญาตเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถดูแลภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ
ตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหสามารถดูแลภูมิทศั นของวิทยาลัยฯ ใหสวยงาม
6.2 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอ ผูมาติดตอราชการ ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ภูมิทัศนของวิทยาลัยฯเกิดความสวยงาม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูมาติดตอราชการ ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯเกิดความพึงพอใจในภูมิทัศน
ภายในวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
15,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
25,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
40,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ภูมิทัศนของวิทยาลัยฯเกิดความสวยงาม
11.2 ผูมาติดตอราชการ ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความพึงพอใจในภูมิทัศน
ภายในวิทยาลัยฯ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุใชในงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัยฯได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักภาคภูมิใจตอวิทยาลัยฯ

- การเขารวมกิจกรรม

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 29

จัดโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ไดมีการจัดขบวนแหเทพเจา ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนเปนประจําทุกป วิทยาลัยฯ เปนทางผานของขบวนแห
ดังกลาว และมีการจัดโตะไหวเจาพอหลักเมืองดานหนาวิทยาลัยฯเพื่อเปนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้น
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับงานดังกลาวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัดสรางซุมและโตะไหวเจาพอหลัก
เมืองดังกลาว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดสรางซุมและโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี ใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สรางซุมและโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมตอนรับขบวนแหเจาพอ
หลักเมืองสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
10,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สรางซุมและโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 1 ชุด
11.2 นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมตอนรับขบวนแหเจาพอ
หลักเมืองสุพรรณบุรี
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรางซุมและโตะไหวเจาพอหลักเมืองสุพรรณบุรี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

จํานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ มี
ความภาคภูมิใจทีไ่ ดมสี วนรวมตอนรับขบวนแหเจาพอหลัก
เมืองสุพรรณบุรี

- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 30

เปลี่ยนตูโทรศัพทภายใน

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ โทรศัพทภายในของ
วิทยาลัยเดิมที่มีอยูมีจํานวนนอยไมเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ภายในของวิทยาลัยฯ บางหมายเลขไมสามารถใชงานไดทําให
เมื่อตองการติดตอสื่อสารไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัด
ระเบียบและขอติดตั้งโทรศัพทภายในวิทยาลัยเพิ่มเพิ่มเติม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานกันภายในวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อทดแทนของเดิมทีม่ ีอายุการใชงานที่ยาวนานมากแลวของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- โทรศัพทภายในของวิทยาลัยฯ ชัดเจนเพิ่มขึ้น จํานวน 48 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- การติดตอประสานงานคุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
10,000

คาครุภัณฑ
80,000

รวมงบประมาณ
90,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 การติดตอประสานงาน คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
11.2 ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานที่ยาวนานมาก
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- โทรศัพทภายในของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น จํานวน 48 ตัว

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- การติดตอประสานงาน คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

- จากผลงาน
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- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 31

ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯปจจุบันอาคาร 2 ได
มีการปรับปรุงใตอาคาร 2 ใหเปนหองประชุม โดยใชชื่อ หอง สรอยอินทนิล ทั้งนี้วิทยาลัยมีจุดประสงคใหเปนหองประชุมที่
สวยงาม เหมาะสม และมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางสมบูรณงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตปรับปรุงหองสรอย
อินทนิล เพือ่ ใหเปนไปตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนหองประชุมที่มีความสวยงาม
6.2 เพื่อเปนหองประชุมมีความพรอมสามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมจํานวนมาก
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงหองสรอยอินทนิล 1 หอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีหองประชุมที่มีความพรอมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมาก
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
300,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
500,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
800,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อเปนหองประชุมที่มคี วามสวยงาม
11.2 เพื่อเปนหองประชุมมีความพรอมสามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมจํานวนมาก
11.3 สรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา,ศิษยเกา,คุณครูและบุคลากรในวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- หองประชุมจํานวน 1 หอง
เชิงคุณภาพ
- เปนหองประชุมมีความพรอม
- สรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา,ศิษยเกา,คุณครูและ
บุคลากรในวิทยาลัย
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน
- จากผลงาน

- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 32

การซอมแซมและดูแลรักษาลิฟต

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยอาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเปนอาคาร 6 ชั้น มีลิฟตประจําตึกในการใชงาน ใหบริการ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และเกิดความปลอดภัย
อยางสูงสุดตอผูใชบริการ งานอาคารสถานที่จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบและซอมบํารุงโดยจางชางผูชํานาญงานจากบริษัท
เจาของลิฟตตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชงานไดอยางสม่ําเสมอ
6.2 เพื่อใหผูใชบริการเกิดความปลอดภัยอยางสูงสุด
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ดูแลลิฟตของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน จํานวน 1 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- ลิฟตของวิทยาลัยฯมีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
30,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557–กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
40,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
70,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อใหบุคลกรของวิทยาลัยฯมีลิฟตพรอมใชงาน
11.2 เพื่อใหบุคลกรของวิทยาลัยฯมีลิฟตที่ปลอดภัยตอการใชงาน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ลิฟตอาคาร 2 ไดรับการซอมบํารุงจํานวน 1 ตัว
เชิงคุณภาพ
- บุคลกรของวิทยาลัยฯ มีลิฟตพรอมใชงาน
- บุคลกรของวิทยาลัยฯ มีลิฟตทปี่ ลอดภัยตอการใชงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน
-

- จากผลงาน
- จากผลงาน
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- การสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 33

เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเปนสถานที่อยูใจกลางเมืองสุพรรณบุรีจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดไฟฟาลัดวงจรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อใหบริการไดทันทีที่เกิดเหตุการณดังกลาว งานอาคารสถานที่
จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบและเปลี่ยนผงเคมีดับเพลิงโดยจางผูชํานาญงานจากตัวแทนจําหนายตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถใชงานถังดับเพลิงไดอยางมั่นใจ
6.2 เพื่อใหผูใชบริการเกิดความปลอดภัยอยางสูงสุด
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน จํานวน 50 ถัง
7.2 เชิงคุณภาพ
- ถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยสูงสุด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ถายภาพทุกิจกรรมตลอดปการศึกษา
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
55,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
55,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิงพรอมใชงาน
11.2 เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถงั ดับเพลิงที่ปลอดภัยตอการใชงาน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- เปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงใหม
- จากผลงาน
จํานวน 50 ถัง
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีถังดับเพลิง - จากผลงาน
พรอมใชงาน
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ ถังดับเพลิงที่
ปลอดภัยตอการใชงาน
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 34

ดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็นภายในวิทยาลัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีเครื่องทําน้ําเย็นไวคอยใหบริการกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดสุขลักษณะที่ดีงามงานอาคารสถานที่จึงเห็นควรใหบริการตรวจสอบ
ลางทําความสะอาด และเปลี่ยนสารกองน้ําจากทางบริษัทผูใหบริการที่มีความชํานาญ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
6.2 เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการซื่อน้ําดื่มใหกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ดูแลเครื่องทําน้ําเย็นของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
- เครื่องทําน้ําเย็นของวิทยาลัยฯ จํานวน 4 เครื่องพรอมใชงาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดําเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
24,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
24,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
11.2 เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการซื้อน้ําดื่มใหกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เครื่องทําน้ําเย็นไดรับการเปลีย่ นสาร
กรองน้ําจํานวน 4 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมี
น้ําดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
- เครื่องกรองน้ํามีการลางสารกรองน้ํา
ทุก 4 เดือน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

- จากผลงาน
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 35

ติดตั้งกลองวงจรปด อาคาร 1,2,3,4

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยงานอาคารสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ใหกับทุกงาน และทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ กลองวงจรปดของ
วิทยาลัยฯ เดิมที่มีอยูมีจํานวนนอยไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ ภายในของวิทยาลัยฯ ทําใหมีทรั พยสินของนักเรียน
นักศึกษา สูญหาย หรือนักเรียน นักศึกษาบางกลุม กระทําพฤติกรรมไมดี เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ และเพื่อความ
ปลอดภัยตออาคารเรียนและทรัพยสินของทางราชการเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวงานอาคารสถานที่จึงขออนุญาตจัด
ระเบียบสายไฟฟาและสายโทรศัพทภายในของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูแลนักเรียนกลุม เสี่ยงของวิทยาลัยฯ ใหพรอมใชงาน
6.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- กลองวงจรปดของวิทยาลัยฯ เพิม่ ขึ้น จํานวน 16 ตัว
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น เกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร
ของวิทยาลัย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติโครงงาน
ดําเนินตามโครงงาน
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
96,000

คาวัสดุ
40,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
66,000

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนกลุมเสีย่ งมีพฤติกรรมดีขึ้น
11.2 เกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของ นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากร ของวิทยาลัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- อาคาร 1,2,3,4 ของวิยาลัยมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จากผลงาน

-

เชิงคุณภาพ
- เปนการสรางบรรยากาศการเรียน
ภายในหองเรียนที่ดี

- จากผลงาน
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 36

ปรับปรุงหองทะเบียน

2. ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญคือสภาพความพรอมของครุภัณฑสํานักงานที่ตองเอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติงานคือ เครื่องปริ้นเตอร Laserjet เครื่องปริ้นเตอรแบบหัวเข็ม และเครื่องซีพียูคอมพิวเตอร โดยซีพียู
คอมพิวเตอรมีความจําเปนที่ตองใชงานอยางตอเนื่องควบคูกับเครื่องปริ้นเตอร เพื่อปริ้นเอกสารใบ รบ. 2 ใบเกรดของ
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงงานอื่น ๆ เนื่องจากครุภัณฑที่มีอยูใชงานมานานและเสียบอยทําใหงานลาชาไมเพียงพอตอการใช
งาน เพื่อใหเครื่องปริ้นเตอรที่เพียงพอตอการบริการและซีพียูคอมพิวเตอรสะดวกตอการใชงาน จึงเห็นควรจัดซื้อ ครุภัณฑ
ดังกลาวเพื่อใชประโยชนในงานทะเบียนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปรับปรุงหองทะเบียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการทํางานและการใหบริการ
6.2 เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑที่เหมาะสมและเดพียงพอตอการปฏิบัตงิ านของงานทะเบียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- หองทะเบียนไดรับการพัฒนาใหมีความเปนระเบียบและจัดระบบการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบตั ิ
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของงานทะเบียนมีความพรอมในการปฏิบัติงานและมีครุภัณฑเพียงพอและอํานวยประโยชน?ตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อการใหบริการที่ดีตอไป
8. สถานทีด่ ําเนินการ

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม – เมษายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
28,000

รวมงบประมาณ
28,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 หองทะเบียนไดรับการปรับปรุงมีบรรยากาศและความพรอมตอการปฏิบัติงาน
11.2 มีครุภัณฑที่เพียงพอและเหมาะสมตอการทํางานที่เปนระเบียบพรอมใหบริการตอครูและนักเรียน นักศึกษา
11.3 ผูมาขอใชบริการพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- หองทะเบียนไดรับการปรับปรุงโดยมี - ประเมินเชิงประจักษ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง

เครื่องซีพียู และปริ้นเตอรที่ใชในงาน
ทะเบียนไดอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรงานทะเบียนมีความสุขและ
ความพรอมในการทํางานเพื่อการ
ใหบริการแกครูและนักเรียน
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

- ประเมินเชิงประจักษ
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 37

จัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อพัฒนาระบบงานเอกสารการพิมพ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามโครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2552 ได
กําหนดใหมีงานสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหมแตในขณะเดียวกันงานเอกสารการพิมพก็มีความสําคัญซึ่งผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาทุกทานยังใชบริการดานเอกสารการพิมพจึงทําใหงานเอกสารการพิมพขาดครุภัณฑที่จําเปนตองใชพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองการใหบริการของงานดานตาง ๆ ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ
6.2 ทําใหผูเรียนและผูปฏิบัตงิ านไดปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
6.3 ผูปฏิบัติงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไดครุภณ
ั ฑพรอมใชปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงงาน
อนุมัติจัดซื้อ
ดําเนินตามโครงการ
ติดตามผลและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
55,000

รวมงบประมาณ
55,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ไดรับครุภัณฑพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑใชในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ

- สภาพจริง

- เชิงประจักษ

- ปริมาณการใชบริการเพิ่มมากขึน้
เชิงคุณภาพ
- ผลงานมีคุณภาพ
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 38

จัดซื้อครุภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปนงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางดานวิชาการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย พร อ มทั้ ง รู จั ก หวงแหน
ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและรูจักการชวยเหลือสังคม ดังนั้น ครุภัณฑสํานักงานจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะ
ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
6.2 เพื่อสรางความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดรับครุภณ
ั ฑ (เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ) จํานวน 1 เครื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดรับครุภณ
ั ฑที่มีประสิทธิภาพ
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาสามารถสรางและพัฒนาการปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 สํารวจราคาวัสดุครุภณ
ั ฑ
3 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
6 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558
พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
สิงหาคม – กันยายน 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
25,000

รวมงบประมาณ
25,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนือ่ งและเกิดประสิทธิภาพ
11.2 การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครุภัณฑ (เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ)
จํานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

- รายงานขอซื้อขอจาง

- การจัดทําเอกสารตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
- การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เปนไปดวยความรวดเร็ว

- เอกสารราชการ
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 39

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานปกครองเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสืบคนขอมูล
รายละเอียดของนักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในงานปกครองจึงมีความจําเปนที่
จะตองมีคุณภาพดี ระบบประมวลผลที่รวดเร็วสามารถสิบคนขอมูลไดทันทีทําใหการดําเนินงานตาง ๆ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใชกระบวนการประเมินผลขอมูลซึ่งจะทําใหสามารถเก็บ
รวบรวมประมวลผลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนตองานปกครองอยางมาก
6. วัตถุประสงค
- เพื่อสืบคนขอมูลและดําเนินการของงานปกครองไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สามารถดําเนินการงานปกครองไดรวดเร็ว
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
8. สถานที่ดําเนินการ

งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
12,000

รวมงบประมาณ
12,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- งานปกครองทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สามารถดําเนินการงานปกครองไดรวดเร็ว
เชิงคุณภาพ
- ผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

วิธีการประเมิน

183
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- ปริมาณงานที่มีคณ
ุ ภาพ

- ผลการดําเนินงาน

- ปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพ

- ผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

184

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการที่ 40

5 ส. พัฒนางานปกครอง

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานปกครองเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาโทษ
และผูปกครองจึงตองมีการจัดการหองใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เรียบรอย เพราะเปนหนาตาของวิทยาลัยฯ อีกที่
หนึ่งที่บุคลากรภายนอกสามารถมองเห็นได จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองถูกตองตามขอกําหนด 5 ส. คือ สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย และ 5 ส. เองก็เปนเทคนิคที่มุกคนสามารถเขาใจแนวทางการปฏิบัติไดงาย
อุปกรณที่ใชมีเพียงเครื่องมือทําความสะอาดซึ่งใชงบประมาณต่ํา ผูทํา 5 ส. ไดเรียนรูการทํางานเปนทีมเปนกิจกรรมที่
ปฏิบัติเปนกลุมพื้นที่ ซึ่งมีสวนสนับสนุนเรื่องการทํางานเปนทีมสมาชิกในพื้นที่ไดรวมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่
ปฏิบัติงานของตนเอง และกลุมกิจกรรม 5 ส. ยังชวยเสริมสรางทักษะการเปนผูนําใหแกหัวหนาพื้นที่อีกดวย
การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อยางสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันเสริมสรางลักษณะนิสัยและ
ความเปนระเบียบวินัยใหแกผูปฏิบตั ิกิจกรรมสิง่ ของในทีท่ ํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย และจัดเก็บอยางเปนระบบทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกดวย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหมีการจัดการที่เปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งขึ้น
6.2 เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.3 เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- กระบวนการดําเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- สิ่งของในหองเรียบรอยเปนระเบียบมากขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
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9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 รายงานผลการดําเนินงาน
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
1,820

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,820

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- งานปกครองทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- กระบวนการดําเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
- สิ่งของในหองเรียบรอยเปนระเบียบมากขึ้น
- บรรยากาศในหองดีขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสืบคนเอกสารไดเร็วขึ้น

- ผลการดําเนินงาน

- ความสะอาดเรียบรอยในหอง

- ผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
2. สมุดคูมือครูที่ปรึกษา
3. ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน
4. ผูประสานสิบทิศ
5. การเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษากลุม เสี่ยง
6. ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
7. ตรวจความเรียบรอยภายในสถานศึกษา
8. บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
9. อบรมความรูวินัยจราจร
10. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
11. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
12. พิธีมอบทุนการศึกษา
13. เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
14. การใหบริการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
15. การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
16. ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
17. จัดซื้อเวชภัณฑ
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 1

จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจะตองออกบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนหลักฐานการเปนนักเรียน นักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจําตัวยังใชรวมกับงานอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
จะตองมีรูปแบบที่อํานวยความสะดวก งานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นวาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาควรจะมีความคงทน
ถาวรแบบพลาสติก โดยการติดตอบริษัทที่รับจัดทําบัตรและขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากรที่เก็บจากนักเรียน นักศึกษา
เขาใหมเพื่อเปนคาใชจายในการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา คนละ 100 บาท (ประมาณ 800 คน)
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัวที่ทันสมัย มีความคงทนตอการใชงานตลอดการเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผลผลิต นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาไดมีบัตรประจําตัวใชตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับบัตรประจําตัวไวใชใหเกิดประโยชนในการติดตอกับหนวยงาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ติดตอประสานงานกับบริษัทที่รับจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ดําเนินการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา
บริษัทสงมอบบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาใหกับงานทะเบียน
รายงานโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
80,000

188

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
80,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 งานทะเบียนสามารถใหบริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาใหมทุกคนใน ปการศึกษา 2558
ไดอยางเปนระบบ
11.2 งานทะเบียนมีอุปกรณที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาทํางาน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1
ประมาณ 600 คนและปวส.1
ประมาณ 200 คน มีบัตร
ประจําตัวเพื่อใชประโยชนตอไป
เชิงคุณภาพ
- การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษาใหมดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินจากจํานวนนักเรียน
นักศึกษาไดรับบัตรครบถวน

- นักเรียนและนักศึกษาใหมมีบัตร
ประจําตัวใช

- ประเมินจากผลงานที่จัดทําบัตร
ประจําตัวนักเรียน นักศึกษา

- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 2

สมุดคูมือครูที่ปรึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ ปรึกษาที่จะตองดู แลติดตามให คําแนะนําตลอดจนแกไ ขปญหาในดา นตาง ๆ ของนั กเรีย น
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น ตองมีความตอเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ งานครูที่ปรึกษาจึงไดจัดโครงการสมุดคูมือครู
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดบันทึกขอมูลของตนเองไดอยางครบถวนและถูกตองอันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองทั้งทางดาน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม อยางสมบูรณ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหครูที่ปรึกษา จํานวน 70 คน มีสมุดคูมือในการเดินดําเนินงานคนละ 1 เลม ตอลดหลักสูตร
6.2 เพื่อการบันทึกขอมูลของนักเรียน นักศึกษาที่เปนปจจุบัน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษา จํานวน 70 คน มีสมุดคูมือครูที่ปรึกษาคนละ 1 เลม ตลอดหลักสูตร
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดทําคูมือครูที่ปรึกษา
ประชุมชี้แจงบทบาทและความสําคัญของคูมือครูที่ปรึกษา
กําหนดปฏิทินตารางการจัดสงภารกิจ
รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
4,900

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กุมภาพันธ-กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
4,900

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูที่ปรึกษามีเครื่องมือในการเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษามากขึ้น
11.2 ความสัมพันธระหวางนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษา จํานวน 70 คน มี
สมุดคูมือครูที่ปรึกษาคนละ 1 เลม
ตลอดปการศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการเขาใจบทบาทของ
ครูที่ปรึกษาและสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมไดถูกตอง

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- รายงานการรับมอบสมุด

-

- แบบสอบถาม

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 3

ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบงชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบายในการใหการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีการรับรูศึกษา
ปญหาตาง ๆ รวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง ในปการศึกษาที่ผานมาผูปกครองมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการที่
ชวยแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดเปนอยางดีและมีความตอเนื่อง ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาในฐานะที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานระหวางวิทยาลัยกับผูปกครองจึงไดกําหนดการประชุมผูปกครองขึ้นเพื่อใหทั้งสองฝายไดมีโอกาสในการเสนอแนะ
วิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษารวมกัน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูปกครองเขาใจนโยบายทางการศึกษาที่วิทยาลัยจะดําเนินงานตลอดปการศึกษา
6.2 เพื่อการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง วิทยาลัยและครูที่ปรึกษา
6.3 เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูแกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นเขาประชุมที่วิทยาลัยอยางพรอมเพียงกันมากกวารอยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูปกครองเขาใจนโยบายของวิทยาลัยอยางมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขั้นตอนในการตอดตอกับสถานศึกษาได
อยางถูกตอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
กําหนดวันประชุมผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา
ประชุมผูปกครอง
สรุปผลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช (
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
11,000

คาวัสดุ
12,300

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
23,300

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูปกครองที่เขารวมการประชุมมีความรวมมือในการเขารวมประชุมมากกวารอยละ 90
11.2 ผูปกครองมีความเขาใจนโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูปกครองที่เขารวมการประชุมมี
ความรวมมือในการเขารวมประชุม
มากกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ผูปกครองมีความเขาใจนโยบายของ
วิทยาลัยและปฏิบัตติ ามขั้นตอนได
อยางถูกตอง
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 4

ผูประสานสิบทิศ

2. ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบงชี้ที่ 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภาระงานของครูที่ ปรึกษาที่จะตองดู แลติดตามให คําแนะนําตลอดจนแกไ ขปญหาในดา นตาง ๆ ของนั กเรีย น
นักศึกษาในความรับผิดชอบนั้นตองมีความตอเนื่องรวดเร็วและทันเหตุการณ งานครูที่ปรึกษาจึงไดจัดโครงการผูประสานสิบ
ทิศในการที่จะมีผูชวยงานครูที่ปรึกษาในแตละหองโดยที่ผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานตาง ๆ ทั้งทางดานเอกสาร
ขอมูล และอื่น ๆ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีบทบาทการดูแลเพื่อนรวมหองในทุกดาน
6.2 เพื่อการประสานความสัมพันธระหวางนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาในแตละชั้นเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาหองละ 3 คน จํานวน 70 ชั้นเรียน รวม 210 คน เขารวมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถชวยงานครูที่ปรึกษาได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ประชุมชี้แจง
กําหนดปฏิทินตารางกิจกรรม
รายงานผลลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,800

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
8,510

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,310

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ภาระงานดานเอกสารเพื่อการติดตอระหวางงานครูที่ปรึกษากับครูที่ปรึกษามีความสมบูรณมากขึ้น
11.2 ความสัมพันธระหวางนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษามีมากขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาหองละ 3 คน
จํานวน 70 ชั้นเรียน รวม 210
คน เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถชวยงาน
ครูที่ปรึกษาได
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

-

-

-

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 5

การเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง

2. ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ระบบดูแลผูเรียนชวยเหลือผูเรียนตามนโยบายการแกปญหาตามโครงการการลดการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษาในปที่ผานมาพบวานักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงเกิดขึ้นในหลายสวนซึ่งอาจเสี่ยงดวยผลการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑปกติ
(2.00) มีประวัติการติดยาเสพติด ปญหาครอบครัว การอยูหอพัก ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้อาจทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษาได งานครูที่ปรึกษาจึงไดจัดทําโครงการเยี่ยมบานเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการอื่น ๆ ที่วิทยาลัย
กําหนด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงตาง ๆ ไดรับการดูแลอยางใกลชิด
6.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองไดรับการเยี่ยมเยียนจากบุคลากรของสถานศึกษา
6.3 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณที่จะดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อใหผูปกครองเกิดความรูสึกไววางใจวิทยาลัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองของผูที่อยูในกลุมเสี่ยงไดรับการเยี่ยมเยียนครบ 100%
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา แลผูแกครองเกิดความไววางใจในระบบการดูแลผูเรียนที่วิทยาลัยมีการติดตามอยางใกลชิด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และบานพักของนักเรียน นักศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางเพื่อดําเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
5,000

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครู และนักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจในวิทยาลัยในระบบการดูแลมากกวารอยละ 90
11.2 ครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษาสามารถชวยกันหาความรวมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษาอันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- งานครูที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ
- แบบสอบถาม
นักเรียน นักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยง
ที่อยูในขายตองไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิด
เชิงคุณภาพ
- ครู และนักเรียน นักศึกษาที่ปรึกษา - สอบถาม
กิจกรรมการเยี่ยมบานมีทัศนคติที่ดี
ตอการดูแล

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 6

ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
การออกกลางคันนับวาเปนปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะทําให
เสียโอกาสที่จะทําใหนักเรียน นักศึกษาประสบความสําเร็จทางการศึกษาไดตามหลักสูตร ครูที่ปรึกษาก็เปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญในการที่จะเอื้ออํานวยใหปญหาในการออกกลางคันไดรับความรวมมือเพื่อแกไขในปญหานี้ได
ยุคโลกาภิวัฒนเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็วการสื่อสารไรพรมแดนทําใหความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคลลดนอยลง บทบาทของสื่ออิเล็คทรอนิคสไดกาวเขามาสูสถานศึกษาจนทําใหหลายคนคิดวาบทบาท
ของครูผูสอนจะลดลงดวยชองวางระหวางครูกับลูกศิษยเพิ่มขึ้นจึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายครูจึงจําเปนตองปรับ
บทบาทให ทั น สมั ย รู ทั น เหตุ ก ารณ แ ละมี ก ลวิ ธี ใ นการที่ จ ะเป น ที่ พึ่ ง ทางใจในยามที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาประสบป ญ หา
ความสามารถที่จะใหคําปรึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม และรวดเร็วจะทําใหปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการดูแลเปนอยางดีและ
เพื่อสอดคลองกับขอกําหนดของวิทยาลัยในการสงเสริมใหครูที่ปรึกษาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในทุกดานโดยเฉพาะเรื่อง
การลดปญหาของการออกกลางคันไดเปนอยางดี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหงานครูที่ปรึกษาใหเพิ่มกิจกรรมการดูแลใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น
6.2 เพื่อเปดโอกาสใหครูที่ปรึกษาไดเนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของงานครูที่ปรึกษา
6.3 เพื่อใหครูที่ปรึกษาไดดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาใหมากขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมีทักษะในการชวยเหลือเพิ่มขึ้นทุกชั้นเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาทรายนโยบายของวิทยาลัยอยางมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติขึ้นตอนในงานครูที่ปรึกษาไดอยาง
ถูกตอง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางเพื่อดําเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
5,000

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
มีนาคม 2558
เมษายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูที่ปรึกษาเขาประชุมมากกวารอยละ 100
11.2 ครูที่ปรึกษามีเทคนิคและวิธีการในการใหคําแนะนําในการแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนเขาใจ
นโยบายของวิทยาลัยและปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษาเขาประชุมมากกวา
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษามีเทคนิคและวิธีการใน
การใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
ของนักเรียน นักศึกษาตลอดจน
เขาใจนโยบายของวิทยาลัยและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับจํานวน

-

- สอบถาม

-

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 7

ตรวจความเรียบรอยภายในสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
หนาที่หลักของงานปกครองนอกจากการดุแลเรื่องระเบียบวินัยการใชชีวิตของนักเรียน นักศึกษาทั้งในเวลาเรียน
กอนเวลาเรียน ครูจะมีการจัดเวรเพื่อตรวจตรานักเรียนรอบ ๆ วิทยาลัยเพื่อใหนักเรียนมีความประพฤติที่ดีไมออกนอกลูนอก
ทาง และชวงระหวางเวลาเรียนครูเวรจะมีการตรวจตราตามหองน้ําชายเพื่อปองกันปญหาดานยาเสพติดใหนักเรียนหางจาก
ความเสี่ยงทั้ง 5 ดานหลัก ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการ
พนันและการมั่วสุม เพื่อไมใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นทางงานปกครองจึงมีการจัดโครงการตรวจภายในสถานศึกษา เพื่อให
นักเรียนใชชีวิตในการศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุข
6. วัตถุประสงค
- เพื่อลดความเสี่ยงในการดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการพนัน
และการมั่วสุม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกชั้นป
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอชีวิติตนเอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ปญหาดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการพนันและการมั่วสุมลดลง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกชั้นป
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก
ในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมี
ผลกระทบตอชีวิตตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การตรวจสอบภายในวิทยาลัย

- หนังสือลงชื่อครูเวรหนาประตู

- การตรวจสอบภายในวิทยาลัย

- หนังสือลงชื่อครูเวรหนาประตู

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 8

บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามหนาที่หลักของงานปกครองซึ่งตองดูแลนักเรียน นักศึกษาใหอยูในกฎระเบียบวิทยาลัยฯ และเปนไปตาม
เปาหมายทางการศึกษานั้นในการใชชีวิตในสถานศึกษาตลอดหลักสูตรปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษาโดยตรง
นั่นคือความเสี่ยงในสถานศึกษาซึ่งพอจะแยกความเสี่ยงออกเปน 5 ดานหลัก ๆ คือ 1. ดานความปลอดภัย 2. ดานการ
ทะเลาะวิวาท 3. ดานยาเสพติด 4. ดานสังคม 5. ดานการพนันและการมั่วสุม
งานปกครองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงนําเสนอโครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาในดานหลัก ๆ
5 ดานดังขางตน
6. วัตถุประสงค
- เพื่อลดความเสี่ยงในการดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการพนัน
และการมั่วสุม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ลดจํานวนความเสี่ยงใน 5 ดาน ในแตละป
7.2 เชิงคุณภาพ
- ใหนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอชีวิตตนเองและสังคม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 ดําเนินการตามระเบียบวิทยาลัย
2 ติดตามผลการดําเนินงาน
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตลอดปการศึกษา 2558
ตลอดปการศึกษา 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ลดจํานวนความเสี่ยงได
11.2 นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอชีวิตตนเอง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จํากัดจํานวนความเสี่ยงใน 5 ดาน - สรุปรายงานการสืบสวนและพิจารณา - รายงานแตละภาคเรียน
แตละดานไมเกิน 50 ครั้ง ในแตละ
โทษ
ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
- ใหนักเรียน นักศึกษามีความ
- สรุปรายงานการสืบสวนและพิจารณา - รายงานแตละภาคเรียน
ตระหนักในเรื่องความเสี่ยงดานตางๆ
โทษ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 9

อบรมวินัยจราจร

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนักเรียน นักศึกษามีการเดินทางมาเรียนโดยการขับขี่รถจักรยานยนตมากขึ้นทางวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาในการใชรถ ใชถนนจึงจําเปนตองมีการอบรมใหความรูเรื่องวินัยจราจรแกนักเรียนเพื่อ
เปนการใหความรูและปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได และยังสอดคลองกับการปองกันความเสี่ยงดานความปลอดภัย
งานปกครองจึงดําเนินการขอความอนุเคราะหจากสถานีตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อมาเปนวิทยากรบรรยายแก
นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชาในชั่วโมงลูกเสือ เนตรนารี ตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่องวินัยจราจร
6.2 เพื่อลดความเสี่ยงดานอุบัติเหตุบนทองถนน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา จํานวน 600 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตที่มีวินัย รูกฎจราจร
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,240

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,240

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเขารวมโครงการ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี ชั้นปวช.1 ทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการขับขีร่ ถ
ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

วิธีการประเมิน

204

เครื่องมือประเมิน

- อุบัติเหตุทางทองถนนลดนอยลง

- งานสวัสดิการพยาบาล

- อุบัติเหตุทางทองถนนลดนอยลง

- การขาดเรียน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ D
1. โครงการที่ 10

จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหมจะสามารถเขาใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดอยาง
ถูกตอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีควรจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาขึ้นซึ่งประกอบดวยระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่
ผูเรียนมีสิทธิที่จะไดรับรวมถึงการจัดการเรียนการสอนระบบงานทะเบียน วัดผล งานปกครอง ดังนั้นจึงควรจัดทําคูมือ
นักเรียน นักศึกษาปการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติตาม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตอง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,000 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหมสามารถเรียนรูกฎระเบียบขอปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดอยางรวดเร็ว
และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาใหม
ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตรวจความถูกตอง
จัดสงตนฉบับใหโรงพิมพ
แจกใหนักเรียน นักศึกษาใหม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
60,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
60,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาใหมไดทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสามารถปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนคูมือ จํานวน 1,000 เลม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเขาใจและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบไดถูกตอง

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ตรวจนับ

- ตรวจนับ

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 11

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มีนาคม – พฤษภาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
การที่นักเรียน นักศึกษาใหมจะเขาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไดอยางดีและมีความสุขนั้นจําเปนที่
นักเรียน นักศึกษาควรที่จะใชเวลาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีลวงหนามากอนเพื่อจะไดเรียนรูขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดเสียกอน ดังนั้นจึงควรใหมีการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหมกอนเรียนประมาณ 1 สัปดาห
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหมปรับตัวในดานตาง ๆ ไดดีขึ้น
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหมสามารถเรียนรูกฎระเบียบ และขอปฏิบัติของวิทยาลัยฯ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหมเขาปฐมนิเทศ จํานวน 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหมเกิดทัศนคติที่ดีสามารถเรียนรูกฎระเบียบ ขอปฏิบัติของวิทยาลัยฯ และประปรับตัวเขา
กับผูอื่นไดเปนอยางดี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จัดงานปฐมนิเทศตามวัน เวลาที่กําหนดไว
ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
3,000

คาวัสดุ
17,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
มีนาคม 2558
มีนาคม-พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใหมไดรับทราบกฎระเบียบของวอทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.2 นักเรียน นักศึกษาใหมไดทราบแนวทางการเรียนการสอนของวิทยาอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.3 นักเรียน นักศึกษาใหมปฏิบัติอยูในกฎระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
11.4 นักเรียน นักศึกษาใหมปรับตัวเขากับการเรียนกาสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ

วิธีการประเมิน

208

เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 12

พิธีมอบทุนการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มิถุนายน – ตุลาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนปจจัยที่ใชในการศึกษาตอจํานวนหนึ่ง ดังนั้นงานแนะ
แนวอาชี พ และการจั ด หางานจึ ง ได เ รี ย นเชิ ญ ประชาชนทั่ ว ไป สถานประกอบการ และคณะครู ร ว มบริ จ าคเพื่ อ เป น
ทุนการศึกษาที่มอบใหนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดีเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนักเรียน นักศึกษาทีใน
ระดับหนึ่งและเปนขวัญกําลังใจใหนักเรียน นักศึ กษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสทางการศึกษา จึงไดจัด
โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 100 ทุน
6.2 เพื่อแกปญหาความยากจนของนักเรียน นักศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 100 ทุน
7.2 เชิงคุณภาพ
- จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาสําเร็จลุลวงไดดวยดี
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา
พิธีการมอบทุนการศึกษา
ประเมินโครงการ
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
35,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2558
พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
35,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาจํานวน 100 ทุน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จัดซื้อวัสดุตามจํานวนที่ตองการ
- ตรวจรับใบเสร็จรับเงินกับ
- ใบเสร็จรับเงินการซื้อวัสดุ
- จัดเงินทุนได 100 ทุน และมอบให
งบประมาณ
- ทะเบียนรับเงินผูม ีจิตศรัทธา
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 ทุน - ตรวจสอบจํานวนที่มอบใหผูรับทุนกับ
เปาหมายที่ตั้งไว
เชิงคุณภาพ
- โครงการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี
- ฝายประเมินแจกแบบสอบถามผูที่
- แบบสอบถาม
เกี่ยวของ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 13

เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเยี่ยมบานเปนขั้นตอนสําคัญในการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาเปนการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที่บาน เปนการประสานความรวมมือกับผูปกครองโดยตรง ซึ่งจะสงผลใหได
ขอมูลที่ถูกตองสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการคัดกรองไดเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ขอมูลที่ไดรับสามารถนําไปใชในการสงเสริม
พัฒนา ปองกัน แกไข ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหดีขึ้น
เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียนเปนอยางดีอันเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
เตรียมแนวทางในอนาคตสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนอนาคตหลังจากที่ไดรับทุนการศึกษา
6.2 เพื่อรับทราบขอมูลเชิงประจักษของนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาตาง ๆ
6.3 เพื่อรับทราบความคาดหวังของผูปกครองที่ไดรับทุนการศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่ไดรับทุนการศึกษาตาง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่ไดรบั ทุนการศึกษานําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคของเงินทุน
8. สถานที่ดําเนินการ

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
ประชุมวางแผนการเยี่ยมบานของนักเรียน นักศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเยี่ยมบานของนักเรียน นักศึกษา
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557-กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 รูจักนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองเปนรายบุคคลดวยหลักแหงความสัมพันธฉันญาติมิตร และไดชวยเหลือ
แนะนําวางแผนอนาคตใหกับนักเรียน นักศึกษา
11.2 ไดรับทราบความคาดหวังของผูปกครองตอโรงเรียน
11.3 เพื่อใหการชวยเหลือนักเรียนตามความจําเปน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ติดตามจากแบบบันทึกการสัมภาษณ - สอบถาม
และเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ
- สอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 14

การใหบริการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มิถุนายน 2557 – พฤศจิกายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันทั้งผูมีรายไดนอยและรายไดมาก โดยจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาขึ้นเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปนสถานศึกษาที่นั กเรียน นักศึกษาสวนใหญมา
จากครอบครัวที่ผูปกครองมีรายไดนอยจึงเขารวมโครงการดังกลาว เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาดานการเงินและ
ประสงคจะเขาเรียนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเทาเทียมผูอื่น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่มผี ลการเรียนดี ความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสเลาเรียนเทาเทียม
กับผูอื่น
6.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดต่ํากวา 200,000 บาทตอป เขารวมโครงการ 50% ของนักเรียน
ทั้งหมด และมีนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการรับการกูยืม รอยละ 90
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับการกูยืม รอยละ 90
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
สําหรับผูกูยืมรายเกา
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 ประชาสัมพันธโครงการ
2 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานตาง ๆ
3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
4 จัดทําแบบยืนยันการลงทะเบียน
5 สงแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหธนาคารกรุงไทย
6 ติดตามการสั่งจาย
7 รายงานผลการเรียน
8 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557-มกราคม 2558
มกราคม 2558
กุมภาพันธ - มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กันยายน 2558

สําหรับผูกูยืมรายใหม
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 ประชาสัมพันธโครงการ
2 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานตาง ๆ
3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
4 จัดทําสัญญาและแบบยืนยันคาเลาเรียน
5 สงสัญญาและแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหธนาคารกรุงไทย
6 ติดตามการสั่งจาย
7 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน – ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดไมเกิน 200,000 บาทตอป เขารวมโครงการ 50% ของนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด
11.2 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับการกูยืมเงิน รอยละ 100
11.3 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการศึกษาจบหลักสูตรอยางมีคุณภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ประเมินจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่
เปนผูกูยืม
เชิงคุณภาพ
- ติดตามและประเมินผลการเรียนของ
ผูกูยืม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถามความคิดเห็น

- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

216

กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 15

การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

เมษายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีรับนักเรียน นักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ เปนจํานวนมากและในขณะที่
นักเรียน นักศึกษาดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในวิทาลัยฯ และนอกวิทยาลัยอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดทุกเวลา วิทยาลัยฯ และ
ผูปกครองตองรับภาระในสวนที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละครั้งอาจมีจํานวนคาใชจายมากบางนอยบางแลวแตละ
เหตุการณของอุบัติเหตุจึงสมควรที่จะประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน นักศึกษาเพื่อแบงเบาภาระดังกลาว
6. วัตถุประสงค
- เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน นักศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับคาทดแทนจากอุบัติเหตุทุกคนตามเงื่อนไขประกัน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 สืบหาบริษัทประกันภัยที่ดีสุด
2 ทําสัญญากับบริษัทประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – ธันวาคม 2557
มีนาคม 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
300,000

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-
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รวมงบประมาณ
300,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดทําประกันอุบัติเหตุทุกคน
11.2 นักเรียน นักศึกษาไดรับคาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับการประกัน - ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
อุบัติเหตุ จํานวน 2,000 คน
หองทะเบียน
ลงทะเบียน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับการคุมครอง - ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
อุบัติเหตุ
หองทะเบียน
ลงทะเบียน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 16

ตรวจสุขภาพและหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม 2557

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เขามาเรียนในสถานศึกษามีสภาพรางกายและภาวการณเปนโรคแตกตางกัน และอาจจะ
มีโรคที่ตั้งใจเกิดคือติดสารเสพติด ดังนั้นจึงสมควรใหสวัสดิการแกนักเรียน นักศึกษาโดยการตรวจสุขภาพประจําปซึ่งเปนไป
ตามแนวทางการบังคับตรวจเลือดจากสํานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือ ที่ ศธ 611/5180 ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2554
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อตรวจเลือดและหาสารเสพติด
6.2 เพื่อตรวจรางกายและดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาทราบผลของการตรวจสุขภาพอยางถูกตอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ
2 ดําเนินการตรวจสุขภาพ

ระยะเวลา (เดือน ป)
มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
300,000

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-
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รวมงบประมาณ
300,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000 คน ไดรับการตรวจสุขภาพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000 คน ไดทราบผลการตรวจสุขภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับการตรวจ
- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
สุขภาพและหาสารเสพติด จํานวน
เขาตรวจสุขภาพที่หองทะเบียน
ลงทะเบียน
2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับผลการตรวจ - ตรวจสอบผลการตรวจจากสมุด
- สมุดรานงานผลของศูนยรับการตรวจ
สุขภาพและกาสารเสพติดอยาง
รายงานผลของศูนยรับการตรวจ
สุขภาพและหาสารเสพติด
ถูกตอง
สุขภาพและหาสารเสพติด

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 7 : จัดระบบดู ชวยเหลือผูเรียนดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D
1. โครงการที่ 17

จัดซื้อเวชภัณฑ

2. ผูรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
หองพยาบาลมีหนาที่ตองดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองใชยาสามัญประจําบานในหองพยาบาลเพื่อใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในการดําเนินการ
จําเปนตองใชเวชภัณฑ
6. วัตถุประสงค
- เพื่อนําเวชภัณฑไปใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับนักเรียน นักศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา จํานวน 2,000 คน ไดรับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน
ในขณะเกิดอาการเจ็บปวย
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษามีอาการเจ็บปวยลดลงหรือหายจากอาการเจ็บปวย
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอราคา
ดําเนินการสืบราคาเวชภัณฑ
ดําเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ
ดําเนินการดูแลปฐมพยาบาล

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตลอดปงบประมาณ 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
30,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
30,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- จัดซื้อเวชภัณฑในการปฐมพยาบาล
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนและประเภทของเวชภัณฑ
เชิงคุณภาพ
- เวชภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ตรวจจํานวนและประเภทของ
เวชภัณฑ

- ใบจัดซื้อ จัดจาง

- ดูอาการและปฐมพยาบาล

- ทะเบียนการใชบริการและเบิกยา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น
2. เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ
3. ภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนางานดานคหกรรม
4. การหารายไดระหวางเรียน
5. ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ
6. คุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ
7. สัมมนาวิชาชีพการบัญชีภายนอกสถานศึกษา
8. พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
9. เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น
10. เสริมสรางวิชาชีพดวยผูเชี่ยวชาญดานไอที
11. เชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกผูเรียน
12. ภูมิปญญาทองถิ่นกับการสงเสริมนักเรียนสูก ารเปนพลเมืองที่ดี
13. ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียน
14. พัฒนาผูเรียนสาขาการทองเที่ยว
15. เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
16. เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน
17. ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพดานธุรกิจอาหาร
18. เสริมสรางและพัฒนาการจัดการธุรกิจคาปลีกดวยผูเชี่ยวชาญ
19. จัดหารายไดระหวางเรียน
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 1

เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกายจะตองมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให
สอดคลองกับเปาหมาย สอศ. ที่สงเสริมใหจัดกระบวนการศึกษาดานวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนมีความรูค วามสามารถและทักษะใน
วิชาชีพนอกเหนือจากในตําราจึงไดจัดโครงการเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ
ทางดานตาง ๆ มาเปนวิทยากรใหกับนักเรียน นักศึกษาใหไดรบั ความรูและนําไปประยุกตใชในวิชาเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากวิทยากรในดานวิชาชีพ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในวิชาเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกายไดรับความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชกับวิชาเรียนไดผลงานที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมครูในแผนกวิชา
ติดตอเชิญวิทยากร
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม – กันยายน 2558
พฤษภาคม – กันยายน 2558
พฤษภาคม – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรูและทักษะที่ไดรับจากการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผาและ
เครื่องแตงกายเขารวมโครงการ
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผูเขารวมโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 2

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนรูในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอตอยุคสมัยใหม ดังนั้นทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึง
สงเสริมการเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่นใหกับผูเรียน สงเสริมการฝกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อการจัดฝกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพใหกับผูเรียนของแผนกวิชาใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญในดาน
วิชาชีพตาง ๆ
6.2 เพื่อฝกวิชาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ
6.3 เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนนําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไปประกอบอาชีพใหกับตนเอง และเพื่อการศึกษาตอ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดฝกอบรมวิชาชีพภูมิปญญาใหกับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาจํานวน 145 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เขารับการอบรมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรัยไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตอ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคุณครูในแผนกวิชา
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอวิทยากร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
จัดเตรียมสถานที่
ดําเนินการอบรม
สรุปผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
2,000

คาใชสอย
2,000

คาวัสดุ
6,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557–กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู ทักษะ ความชํานาญในดานวิชาชีพตาง ๆ
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูไปประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและ
โภชนาการ
- ทุก ๆ ระดับชั้นปวช. และปวส.
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู
ความสามารถดานวิชาชีพอาหาร
จากภูมิปญญาทองถิ่น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จํานวนผูเขารับการอบรม

- ใบลงรายชื่อผูเขารับการอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบประเมินความรูความสามารถ
ดานวิชาชีพอาหาร

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 3

ภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนางานดานคหกรรม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาไดมี การสงเสริมใหจั ดกระบวนการศึ กษาดานวิชาชีพใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะในกระบวนการผลิตเพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งดานการนํา
ทรัพยากรภูมิปญญาไทยมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนดานวิชาชีพจึงไดจัดทําโครงการภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนา
งานดานคหกรรม พัฒนาบุคลากรวิชาชีพคหกรรมใหมีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานไดดียิ่งขึ้นและเปนการตอบสนอง
นโยบายนโยบายของ สอศ.
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มความรูทักษะดานวิชาชีพใหแกครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา
6.2 เพื่อเปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนางานดานคหกรรม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครู นักเรียนมีทักษะดานวิชาชีพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนามากกวา 70%
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครู นักเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาในการเรียนการสอน และไดผลที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดทําโครงการของอนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการเลือกแหลงภูมิปญญาไทย
ดําเนินการฝกอบรม
สรุปรายงานโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
6,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงในวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภูมิใจในวิชาชีพ
11.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปใชเปนแนวทางการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
ในอนาคต
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาไทยเห็น
คุณคาของผลผลิต จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนสามารถเรียนรูมีทักษะและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาชีพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ประเมินผลแตละรายวิชา

- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาชีพ

- แบบทดสอบ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 4

การหารายไดระหวางเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ สอศ. มุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเสริมสรางประสบการณและสรางรายไดระหวางเรียนเพื่อใช
เปนทุนในการศึกษาและแบงเบาภาระผูปกครอง ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงเห็นความสําคัญของการจัดโครงการ
ผลิตสินคาและบริการงานจางทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชความรู ความสามารถที่เรียนมา
ทางดานวิชาชีพและความรูอื่น ๆ มาประยุกตในการหารายไดควบคูไปกับการเรียนเปนการสงเสริมใหเกิดทักษะความชํานาญ
ทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีทักษะในการผลิตผลงาน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูจักการหารายไดและมีความรับผิดชอบ
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาจํานวน 18 คน มีทักษะในการผลิตและใหบริการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาผลิตและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการแขงขัน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรูและทักษะในการแขงขันได
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีผลงานจากการแขงขันทักษะ
- จากการสังเกตผลงาน
เชิงคุณภาพ
- ไดผลงานที่มคี ุณภาพและ
- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพจากการประยุกตความรู
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เครื่องมือประเมิน
- รายงานโครงการ
- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 5

ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุนบรรพรุษสูลูกหลานปจจุบันเปนสิ่งที่มีคาสมควรไดรับการสืบทอดตอ ๆ ไป
จึงควรใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการถายทอดแนวคิดและความรูตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพของตนเองและชวยกันสืบ
ทอดตอไปในอนาคต
6. วัตถุประสงค
6.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นนําไปประยุกตใชในอนาคต
6.2 ชวยกันสืบทอดภูมิปญญาสูรุนหลังตอไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นนําไปประยุกตใชในอนาคต
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ติดตอแหลงภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ดําเนินโครงการ
สรุปโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
4,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
6,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – ธันวาคม 2557
มกราคม – กรกฎาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในอนาคตตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไมนอยกวา 300 คน ไดรับ
ความรูจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตในการประกอบอาชีพ

วิธีการประเมิน
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- ทะเบียนผูเขารวมโครงการ

- ทะเบียน

- สังเกต

- แบบสังเกตพฤติกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 6

คุณธรรมนําความรูสูการประกอบอาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันผูประกอบอาชีพไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบสัมมนาอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน
แตถาบุคคลในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามก็ไมสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจึงควรปลูกฝง และปลูก
จิตสํานึกในสิ่งดีงามเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในสิ่งดี ๆ และนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและดารดํารงชีวิตประจําวันใน
สังคมเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนดี คนเกงและอยูอยางมีความสุขในสังคม
6. วัตถุประสงค
- เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหแกนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีไมนอยกวา 200 คน ไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ติดตอสถานที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
สรุปผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557-กรกฎาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผูสําเร็จการศึกษาแผนกวิชาการบัญชีระดับ ปวช. และ ปวส. เปนผูมีคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีไมนอยกวา 400 คน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
บัญชีเปนผูมีความสื่อสัตย
ตรงตอเวลา ขยัน และมีความ
อดทน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดทําทะเบียนผูเ ขารวมโครงการ

- ทะเบียนรายชื่อนักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 7

สัมมนาวิชาชีพบัญชีภายนอกสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปจจุบันการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชีของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีนั้นมีการเรียนการสอนทางดานความรูและฝกทักษะปฏิบัติในวิชาชีพบัญชีและนอกจากนี้เพื่อใหมีการเรียนรูเรื่อง
ของการสอนวิชาชีพของบัญชีเพิ่มขึ้นจึงไดมีการจัดอบรมสัมมนาภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนและเพิ่มทักษะความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญงานเปนลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาของแผนก
วิชาการบัญชีที่จําสําเร็จการศึกษาและออกไปสูสถานประกอบการณ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง นอกจากนี้แลวยังเปน
การฝกในเรื่องของการประยุกตวิชาชีพในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนํามาใชปฏิบัติไดจริง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพการบัญชี
6.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี
6.3 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 60 คน
- นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 75 คน
- คณาจารยแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 10 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีความรู ความเขาใจ และนําวิชาชีพมา
ประยุกตใชไดจริง
- ไดรับความรูและประสบการณจริงจากบุคคลภายนอกและจากสถานที่ภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
8. สถานที่ดําเนินการ

หองประชุมสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
การดําเนินโครงการ
การอนุมัติโครงการ
การประชุมชี้แจง
การดําเนินงาน
สรุปประเมินผลและจัดทํารูปเลม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
5,000

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558
มกราคม-กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพบัญชี
11.2 นักเรียน นักศึกษาพัฒนาการเรียนในวิชาชีพบัญชี
11.3 คณาจารยพัฒนาการสอนในวิชาชีพบัญชี
11.4 คุณภาพของการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชีเพิ่มขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
ตรงตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู
มีความเขาใจนําวิชาชีพมาใชไดจริง

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- แบบประเมินความพึงพอใจในการเขา - แบบประเมิน
รวมกิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 8

พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่น

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาการขายและการตลาดจะตองมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรูป
การสอนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย สอศ. และทันกับการตลาดมัยใหม แผนกวิชาการขายและการตลาดจึงไดจัดโครงการ
พัฒนาผูเรียนดวยภูมิปญญาทองถิ่นโดยเชิญวิทยากรที่มปี ระสบการณทางดานตาง ๆ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมาเปนวิทยากร
ใหกับนักเรียน นักศึกษา
6. วัตถุประสงค
- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จํานวน 200 คน ไดรับความรูจากวิทยากรซึ่งมาจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด จํานวน 200 คน ไดรับความรูจากวิทยากร
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูและเขาใจในหลักการดานการตลาดการประกันภัยและการโฆษณาไดมากขึ้น
และกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมครูในแผนกวิชาการขายและการตลาด
ติดตอเชิญวิทยากร
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – ธันวาคม 2557
มกราคม – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
สิงหาคม – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปชวยพัฒนาชุมชนได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- การเรียนในรายวิชาของนักเรียน
- การประเมินผลในแตละรายวิชา
นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาดสามารถสอบไดคะแนนที่
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ
- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ขายและการตลาดสามารถเรียนรูและ แผนกวิชาการขายและการตลาด
เขาใจหลักการตลาดไดมากขึ้นและ
ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

- แบบทดสอบ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 9

เสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนในแผนกวิ ช าการเลขานุ ก ารจะต อ งมี ก ารปรั บ วิ ธีเ รี ย นเปลี่ ย นวิ ธี สอนเพื่ อ ให
สอดคลองกับเปาหมาย สอศ. ที่สงเสริมใหจัดกระบวนการศึกษาดานวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนมีความรูค วามสามารถและทักษะใน
วิชาชีพนอกเหนือจากในตําราจึงไดจัดโครงการเสริมสรางความรูดวยภูมิปญญาทองถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ
ทางดานตาง ๆ มาเปนวิทยากรใหกับนักเรียน นักศึกษาใหไดรบั ความรูและนําไปประยุกตใชในวิชาเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากวิทยากรในดานวิชาชีพสาขาเลขานุการ และอาเซียน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในวิชาเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการไดรับความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษานําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชกับวิชาเรียนไดผลงานที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมครูในแผนกวิชา
ติดตอเชิญวิทยากร
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม – กันยายน 2558
พฤษภาคม – กันยายน 2558
พฤษภาคม – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีความรูและทักษะที่ไดรับจากการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรู
11.2 นักเรียน นักศึกษานําความรูที่ไดรับไปปรับปรุงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาผาและ
เครื่องแตงกายเขารวมโครงการ
จํานวนรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
คิดเปนรอยละ 80

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผูเขารวมโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 10

เสริมสรางวิชาชีพดวยผูเชี่ยวชาญดานไอที

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยาน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา จําเปนตองปรับวิธีเรียน เปลีย่ นวิธีสอน ใหเขากับการพัฒนาเทคโนโลยี และ
ความตองการของตลาดแรงงาน แหลงเรียนรูในทองถิ่น สงเสริมการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม กอใหเกิดทักษะการทํางานอยางเปนระบบ สงผลใหเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ ประสบการณตรง โดยวิทยากรภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรูด านสาขาอาชีพ จากผูเชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ วางแผนการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมสถานที่ ดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,200

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,800

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม – สิงหาคม 2558
มกราคม - สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรู ประสบการณในสาขาวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูทกั ษะประสบการณ
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สถิติคาเฉลีย่

- แบบสํารวจ

- แบบประเมินสิ่งที่ไดรบั
จากการอบรม

- แบบสรุป

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 11

เชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกผูเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพใหนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมไดมีความรูทักษะมีประสบการณจากสถานที่จริงจากผูประกอบการดานธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมทองเที่ยวมาเปนผูถายทอดและแนะนํานักเรียนใหเกิดการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและทํากิจกรรมใหผูเรียน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณและสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นั กเรี ย นสาขาการโรงแรมเข าร ว มโครงการพัฒ นาผูเ รี ย นโดยการเชิญ ผู เชี่ ย วชาญใหค วามรู แ ก ผูเ รี ย นสาขา
งานการโรงแรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสาขาการโรงแรมมีความรูประสบการณพัฒนาคุณภาพการเรียนรูการดําเนินงานกิจการดานงานโรงแรม
สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานและนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได และมีความพึงพอใจจากการดําเนินงาน
การใหความรูดานการโรงแรม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินงานตามโครงการ
ทําหนังสือเชิญผูเ ชี่ยวชาญ
จัดใหมีการบรรยายโดยผูเ ชี่ยวชาญ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,600

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
8,400

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและทํากิจกรรมใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 นักเรียนไดรับประสบการณตรงและสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเขา
- เช็คชื่อ
รวมโครงการ รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80 - แบบสอบถาม
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- คารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 12

ภูมิปญญาทองถิ่นกับการสงเสริมนักเรียนสูการเปนพลเมืองที่ดี

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับนักเรียนเรื่องการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมถือเปนเรื่องสําคัญ
เพราะจะทําใหนักเรียนในสาขาการโรงแรมมีสวนชวยใหคานิยมนี้ไมเสื่อมสลายไปจากสังคม ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมจึง
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนไดทําหนาที่พลเมืองที่ดีในสังคม โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสาน
และเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน และประเทศใหมากที่สุด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน
6.2 เพื่อใหนักเรียนกับชุมชนในทองถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเขารวมโครงการสงเสริมนักเรียนสูการเปนพลเมืองที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสาขาการโรงแรมมีความรูประสบการณพัฒนาคุณภาพการเรียนรูการดําเนินงานกิจการดานงานโรงแรม
- สามารถนําความรูในทองถิ่นไปปฏิบัติงานและนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอประสานงาน
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
2,400

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,100

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนมีคานิยมที่ดีขึ้น และนํามาพัฒนาตนเองได
11.2 นักเรียนกับชุมชนในทองถิ่นเกิดความรักความสามัคคี
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมเขา
รวมโครงการ รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมมี
คานิยมที่ดี รอยละ 80

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- เช็คชื่อผูเขารวมโครงการ

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน

- คารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 13

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการทองเที่ยวไดจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวโดยจัดทําหองปฏิบัติการ
นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีอาชีพเสริมหลังจากจบการศึกษาฝกใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และยังเปนอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงานอีกดวย จึงจําเปนตองฝกอบรมใหกับผูเรียนในเรื่องการนวด
เพื่อสุขภาพ โดยจัดหาวิทยากรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความชํานาญมาทําการฝกอบรมใหแกผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
6.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพสรางรายไดใหกับตนเอง
6.3 เพื่อใหนักเรียนฝกการใหบริการผูอื่นดวยใจ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวไดรับการอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ จํานวนอยางนอย 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เขารับการนวดเพื่อสุขภาพมีความพึงพอใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
8. สถานทีด่ ําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงาน
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
7,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม–มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวไดเขารับการอบรม
11.2 นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจ ไดรับความรูและการพัฒนาดานทักษะวิชาชีพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวไดรับ - ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม
การอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ
จํานวนอยางนอย 60 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เขารับการนวดเพื่อสุขภาพ - สอบถามความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
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เครื่องมือประเมิน
- แบบลงทะเบียน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

249

กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 14

พัฒนาผูเรียนสาขาการทองเที่ยว

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยแผนกวิชาการทองเที่ยวจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญไดเรียนรูจากประสบการณตรง และ
พัฒนาผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสอดคลองตอความเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น แผนกวิชาการทองเที่ยวจึงไดจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มความรูใหกับผูเรียน โดยจัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเนนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตาง ๆ
6. วัตถุประสงค
6.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ใหกับนักเรียนสาขาวิชาการ
ทองเที่ยว
6.2 ใหความรูและพัฒนาผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับ AEC โดนเนนทั้งดานการใชภาษาและความรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวเขารวมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวใน
รูปแบบตาง ๆ จํานวน 80 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวที่เขารวมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเนนการใชภาษาอังกฤษและศึกษา
ดูงานดานการทองเที่ยวไดรับความรูและสามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานที่ทองเที่ยวนอกสถานศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานดานการจัดซื้อ
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเนนการใชภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานดาน
การทองเที่ยว
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
10,000

คาใชสอย
48,000

คาวัสดุ
3,720

250

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม-มีนาคม 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
61,720

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยว จํานวน 80 คน ไดเขารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการ
ทองเที่ยว
11.2 นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวที่เขารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยวไดรับความรู
และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวเขา - ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม
รวมการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและ
ศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว
จํานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการทองเที่ยวที่เขา - การฝกปฏิบัติและการทดสอบ
รวมการสัมมนาและศึกษาดูงานดาน
การทองเที่ยวไดรับความรูและ
สามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสม

เครื่องมือประเมิน
- แบบลงทะเบียน

- สังเกต
- แบบประเมิน
- แบบรายงานการเรียนรูของผูเรียน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 15

เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการออกแบบ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกวิชาการออกแบบตองการเสริมสรางประสบการณ ความรูและทักษะโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียนในระดับ ปวช. 1-3 เพื่อเปนแบบอยางและแนวทางในการพัฒนาประยุกตองคความรูในดานตาง ๆ
อยางเปนรูปธรรมโดยไดรับฟงการบรรยายจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ที่จะเชิญมาใหความรูแกผูเรีย น ครู และผูที่สนใจ
ซึ่งนอกจากการเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายแลวในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหลงความรูหรือภูมิปญญาในทองถิ่นนั้น
ๆ เพื่อเปนโลกทัศนใหนักเรียนไดรับประสบการณจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหผูเรียนฟง
6.2 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาการออกแบบจํานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช. 1, ปวช. 2 และ
ปวช. 3
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดรับความรู และประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญ
8. สถานที่ดําเนินการ
หองปฏิบัติการการออกแบบ 433

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุญาตดําเนินการตามโครงการ
ทําหนังสือเชิญผูเ ชี่ยวชาญ
จัดใหมีการบรรยายโดยผูเ ชี่ยวชาญ
สรุปผลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 4 ครั้ง
11.2 ผูเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 4 ครั้ง
- นักเรียน ปวช. 1-3 เขาฟงการ
บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ 4 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
ผูเชี่ยวชาญ

วิธีการประเมิน

252

เครื่องมือประเมิน

- เช็คจํานวนผูเชี่ยวชาญที่มาบรรยาย
- เช็คจํานวนผูเขารับฟงการบรรยาย

- หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ
- ใบเช็คชื่อผูเรียนแตละชั้นป

- นักเรียนทําแบบสอบถาม

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

253

กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 16

เชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟกตองการเสริมสรางประสบการณ ความรูและทักษะโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียนในระดับ ปวช. 1-3 เพื่อเปนแบบอยางและแนวทางในการพัฒนาประยุกตองคความรูในดาน
ตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมโดยไดรับฟงการบรรยายจากผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ที่จะเชิญมาใหความรูแกผูเรียน ครู และผู
ที่สนใจซึ่งนอกจากการเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายแลวในบางครั้งอาจจะเดินทางไปศึกษายังแหลงความรูหรือภูมิปญญาใน
ทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อเปนโลกทัศนใหนักเรียนไดรับประสบการณจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพือ่ เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหผูเรียนฟง
6.2 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก จํานวน 4 ครั้ง ในระดับชั้น ปวช. 1, ปวช. 2
และปวช. 3
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดรับความรู และประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญ
8. สถานที่ดําเนินการ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก 431

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุญาตดําเนินการตามโครงการ
ทําหนังสือเชิญผูเ ชี่ยวชาญ
จัดใหมีการบรรยายโดยผูเ ชี่ยวชาญ
สรุปผลการดําเนินการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558
พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก จํานวน 4 ครั้ง
11.2 ผูเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถบูรณาการความรูไดอยางเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 4 ครั้ง
- นักเรียน ปวช. 1-3 เขาฟงการ
บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ 4 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
ผูเชี่ยวชาญ

วิธีการประเมิน

254

เครื่องมือประเมิน

- เช็คจํานวนผูเชี่ยวชาญที่มาบรรยาย
- เช็คจํานวนผูเขารับฟงการบรรยาย

- หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ
- ใบเช็คชื่อผูเรียนแตละชั้นป

- นักเรียนทําแบบสอบถาม

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

255

กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 17

ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมสรางอาชีพดานธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาธุรกิจอาหารไดจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตลอดจนเกิดทักษะดาน
วิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและรูจักประยุกตใชสิ่งตาง ๆ รอบตัวมาพัฒนาตนเอง ดังนั้นแผนก
วิชาธุรกิจอาหารจึงเห็นความสําคัญในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาผูเรียนจึงไดจัดโครงการภูมิปญญาทองถิ่นสงเสริมดาน
ธุรกิจอาหาร
6. วัตถุประสงค
- เพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความรูความเขาใจสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการเรียนของตนเองได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานกับฝายตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปรายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,200

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557-มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,200

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูประสบการณในสาขาวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขา
- เช็คชื่อ
รวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารมี
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ

256

เครื่องมือประเมิน
- แบบเช็คชื่อ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

257

กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 18

เสริมสรางและพัฒนาการจัดการธุรกิจคาปลีกดวยผูเชี่ยวชาญ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาจําเปนตองปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหเขากับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ความต องการของตลาดแรงงานแหลง เรี ยนรู ในทองถิ่น สง เสริ มกระบวนการคิด ประยุก ตใ ชให เหมาะสมกับ สถานการณ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม กอใหเกิดทักษะการทํางานอยางเปนระบบสงผลใหเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ ประสบการณตรงโดยวิทยากรภายนอกสถานศึกษา
6.2 เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการธุรกิจคาปลีกทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเรียนรูดานสาขาอาชีพจากผูเชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

หองประชุมสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการวางแผนการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมสถานที่ดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
1,200

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม-สิงหาคม 2558
มกราคม-สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,200

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูประสบการณในสาขาวิชาชีพ
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา - แบบสอบถาม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู
- แบบประเมิน
ทักษะประสบการณ
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- แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 8 : จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
1. โครงการที่ 19

จัดหารายไดระหวางเรียน

2. ผูรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานไดรับมอบหมายใหดําเนินการในการจัดหางานใหแกนักเรียน นักศึกษา
โดยไดรับการติดตอจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน บริษัท หางรานตาง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธใหนักเรียน
นักศึกษาทราบโดยประกาศเสียงตามสาย ประกาศหนาเสาธง และติดประกาศที่บอรดของงานแนะแนว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเผยแพรขาวสารจากหนวยงานตาง ๆ ใหนักเรียน นักศึกษาทราบ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
6.3 เพื่อเปนการใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดนอยไดมีโอกาสทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดทํางานระหวางเรียนเพื่อเปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการแนะแนว
จัดบอรดประชาสัมพันธ
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล
สรุปโครงการเสนอวิทยาลัย

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557-มีนาคม 2558
ตลอดปการศึกษา
มีนาคม 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สามารถทํางานตามความตองการหรือความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
11.2 เพื่อชวยเหลือใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ติดตามจากแบบบันทึกการสัมภาษณ - สอบถาม
และเยี่ยมบานนักเรียน
เชิงคุณภาพ
- สรุปผลการประเมินโครงการ
- สอบถาม
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- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิดชูเกียรติคุณผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเลิศ
ครูดีเดนประจําป
สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ
เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 1

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมีความสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัฒนภาษาอังกฤษ
เขามามีบทบาทและใชเปนเครื่องมือในการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจําวันการที่ไดฝกกับเจาของภาษาในสถานการณจริง
จะสามารถนําไปประยุกตในวิชาชีพได
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย วิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาครูและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ โดยใหมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอเนื่องทุกป เพื่อสงเสริมความสามารถเฉพาะของครู
และบุคลากรในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตาง ๆ อาทิ ทักษะการฟง พูด อาน เขียนโครงการสราง
ไวยากรณรวมถึงการออกเสียงที่ถูกตองและชัดเจน
6.2 เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง
6.3 เพื่อใหบุคลากรไดเรียนกับครูซึ่งเปนเจาของภาษาที่มีประสบการณซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพดานภาษาเปนอยางดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน ใชเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของและมอบหมายงาน
ประชาสัมพันธใหผูเรียนที่สนใจทราบ
กําหนดกิจกรมและเตรียมเอกสาร
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลสรุปรายงานตอผูบริหาร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
11.2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีทักษะที่ดีและมีความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น
11.3 เพื่อเปนการสงเสริมกลไกลในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความสามารถสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษได

วิธีการประเมิน
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- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- ฝกและทดสอบภาคปฏิบัตริ ะหวาง
การอบรม

- แบบสอบภาคปฏิบตั ิ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 2

พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาภาษาจีน)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีนโยบายดําเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามปรัชญาของวิทยาลัย
“ความรูดี มีวินัย น้ําใจนักกีฬา” นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแลววิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหอาจารยพัฒนา
ตนเองดานทักษะวิชาชีพถึงกระนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังขากแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานภาษาอีกทั้งในปจจุบัน
ภาษาจี น ถื อ ว า เป น ภาษาที่ ใ ช กั น โดยแพร ห ลายและได เ ข า มามี บ ทบาทและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเรี ย นการสอนและใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายใหสวนงานในสังกัดทํา
แผนพัฒนาดานภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสารโดยมีครูผูสอนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีนจากตางประเทศจัดโครงการฝกอบรมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาจีนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้วิทยาลัยฯ
มุงเนนการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจําวันและการเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในภาษาจีน
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาจีนในทักษะดานตาง ๆ อาทิ การฟง พูด อาน เขียนโครงสรางไวยากรณรวมถึงการ
ออกเสียงที่ถูกตองและชัดเจน
6.2 เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาจีน
6.3 เพื่อใหบุคลากรไดเรียนกับครูซึ่งเปนเจาของภาษาที่มีประสบการณซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพดานภาษาเปนอยางดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน ใชเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของและมอบหมายงาน
ประชาสัมพันธใหผูเรียนที่สนใจทราบ
กําหนดกิจกรมและเตรียมเอกสาร
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลสรุปรายงานตอผูบริหาร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใชภาษาจีนสื่อสารไดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
11.2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีทักษะที่ดีและมีความกระตือรือรนในการใชภาษาจีนสื่อสารมากยิ่งขึ้น
11.3 เพื่อเปนการสงเสริมกลไกลในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความสามารถสื่อสารดวย
ภาษาจีนพื้นฐานได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- ฝกและทดสอบภาคปฏิบัตริ ะหวาง
การอบรม

- แบบสอบภาคปฏิบตั ิ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 3

เชิดชูเกียรติคุณผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรครูเปนผูที่มีความสําคัญตอระบบการจัดการศึกษาเพราะ “ครู” คือ “ผูให” ใหสิ่งที่จะนําพาศิษยไปสู
ความสําเร็จในดานการศึกษา การทํางาน โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ จากศิษยบทบาทหนาที่ของครูนอกจากจะใหความรู
ดานวิชาการแลวการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียนโดยในอดีตและปจจุบันมีลูก
ศิษยของครูจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จทํางานในตําแหนงหนาที่ระดับผูบริหารขององคกรตาง ๆ สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงมากมายซึ่งครูทุกคนถือวาเปนปูชนียบุคคลที่มีคุณคายิ่งตอการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมและสงผลตอการ
พัฒนาประเทศชาติ
ดังนั้น การจัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ดังกลาวเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจและยก
ยองเชิดชูเกียรติคุณครูผูเสียสละเวลาและตั้งใจปฏิบัติกิจการงานอยางเต็มความสามารถ ซื่อสัตย มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
และเปนผูใหมากกวาผูรับ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมบุคลากรครูใหปฏิบัติตนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
6.2 เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรครูผูปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษา 90% ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษาและเปนแบบอยางใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษาเอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรครูไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
11.2 บุคลากรครูผูปฏิบัติเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีไดรับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรครูในสถานศึกษาทุกคน
- สํารวจ
ไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติตนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนไดรับ - สอบสอบ
การสงเสริมใหปฏิบตั ิตนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และ
สามารถอบรมนักเรียน นักศึกษาให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
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เครื่องมือประเมิน
แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 4

ครูดีเดนประจําป

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ครูเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่งของกระบวนการเรียนการสอนครูที่ดีจะตองประพฤติปฏิบัติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ซึ่งเปนวิชาชีพที่ตองมีคุณธรรม จริยธรรมอยางสูง ครูตองตองเปนแบบอยางที่ดีในทุก ๆ ดาน เชน ความประพฤติ
การดําเนินชีวิต เปนครูผูถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยอยางเต็มกําลังความสามารถ และเปนแบบอยางใหกับบุค คลทั่วไป
ดวย
ดังนั้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับครูผูประพฤติปฏิบัติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงควรสงเสริมใหครูที่
ประพฤติปฏิบัติตนดังกลาวไดรับรางวัลตามโครงการครูดีเดนประจําป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเชิดชูครูดีเดนประจําป
6.2 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูดีเดน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษา 90% ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษาและเปนแบบอยางใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษาเอง
8. สถนที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินโครงการคัดเลือกครูดีเดนแตละแผนกวิชา
มอบใบประกาศครูดีเดน
ประเมินผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม – ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 วิทยาลัยมีครูดีเดนที่ไดรับการเชิดชูเกียรติทุกแผนกวิชา
11.2 ครูผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการรักษาความดีตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูดีแดนไดรับการเชิดชูเกียรติทุก
แผนกวิชา
เชิงปริมาณ
- ครูดีเดนไดรับการเชิดชูเกียรติทกุ
แผนกวิชา สามารถเปนตนแบบ
ใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ไดเปนอยางดี

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 5

สงเสริมบุคลากรใหไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีมของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรดวย การ
พัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินการหลายแนวทางดวย
เชนกัน เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทุนการศึกษาและทุนในการทําวิจัย เพื่อเปนการเสริมสราง
ศักยภาพใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และสงเสริมใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูความสามารถที่
ไดรับจากการศึกษาและการทําวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาตอและทําวิจัย
6.2 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาตอและการทําวิจัยมา
ประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสศึกษาตอและทําการวิจัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขางานที่เกี่ยวของกับ
หนาที่รับผิดชอบ และมีโอกาสทําการวิจัยในเรื่องที่เปนประโยชนกับวิทยาลัยฯ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สํารวจบุคลากรทีต่ องการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ทําสัญญาขออนุญาตศึกษาตอ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
เมษายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
11.2 ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมในการทําวิจัย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาจํานวน 121 - สํารวจ
คน ไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษา
ตอในระดับปริญญาโท
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่ศึกษาตอ
- สอบถาม
ระดับปริญญาโทนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนางานในหนาที่พิเศษใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 6

ฝกทักษะความชํานาญในสถานประกอบการ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีมของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรดวย การ
พัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินการหลายแนวดวยเชนกัน
เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ และ
การจัดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสไดฝกทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสอนในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหม ๆ และนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของ
สถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมบุคลากรมีทักษะและประสบการณดานวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
6.2 เพื่อใหบุคลากรนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสฝกทักษะดานวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดฝกทักษะดานวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สํารวจบุคลากรทีต่ องการฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการ
ประเมินผลที่ไดรับจากการฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะและประสบการณดานวิชาชีพโดยตรงจากสถานประกอบการ
11.2 บุคากรไดนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกทักษะรวมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะ - สํารวจ
และประสบการณดานวิชาชีพ
โดยตรงจากสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรไดนําประสบการณทไี่ ดรับ - สอบถาม
จากการฝกทักษะรวมกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาชีพมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 7

เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพยอมมีหลักการ แนวทาง บรรทัดฐานในการวางตนที่ถูกตองเหมาะสม ครูเปนอาชีพ
หนึ่งที่ตองเนนความเปนตนแบบหรือเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยผูที่ไดชื่อวาเปน “ครู” ตองมีคุณธรรม จริยธรรม และผูที่มี
คุณธรรมไดชื่อวาเปนผูมีความดีสูงสุดโดยครูตองมีการเตรียมความพรอมอยูเสมอในการอบรมบมนิสัยสอนนักเรียนใหเปนคนดี
คนเกง ครูเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ เอาใจใส รักและเอ็นดูศิษยเสมือนเปนลูกคนหนึ่งรวมทั้งเปนที่ปรึกษาให
ศิษยอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้น จึงควรสงเสริมและเสริมสรางใหครูไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเครงครัดและตอเนื่องเพื่อให
เหมาะสมกับวิชาชีพครูที่มีเกียรติเปนที่ยกยองเชิดชูในสังคม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเครงครัด
6.2 เพื่อสงเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีเกียรติเปนที่ยกยองเชิดชูในสังคมตลอดไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปนอยางดี
7.2 เชิงคุณภาพ
- ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนที่ดีใหแกศิษย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําปานรณรงคและเอกสารเผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประเมินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเครงครัด
11.2 วิชาชีพครูไดรับการสงเสริมใหเปนวิชาชีพที่มีเกียรติเปนที่ยกยองเชิดชูในสังคมตลอดไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สอบถาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สอบถาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อยางเครงครัด
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
1. โครงการที่ 8

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป นสิ่งสํ าคัญ สํารับ มนุษ ยทุกคนการมีสุข ภาพที่ดียอ มกอ ใหเกิ ดความพร อมในการปฏิบั ติงานอยา งเต็ ม
ความสามารถมีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่และการมีสุขภาพที่ดีเปนเครื่องบงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการ
ดํารงชีวิตในปจจุบันตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมายรวมทั้งผลกระทบจากการเครียดจากการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
สังคมรอบขาง อาหาร สารเคมี และสิ่งมีพิษที่สะสมอยูในรางกายโดยที่เราไมทันรูตัว
การมี สุ ข ภาพที่ ดี ถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เป น ไปได ด ว ยดี ห ากบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรงดีแลวจะสงผลตอการทํางานใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยางที่สุดรวมถึงการมีบุคลิกภาพที่จะสามารถนําพาใหตนเองและครอบครัวมีความสุขรวมไป
ถึงชุมชน และประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองอีกดวย
ดัง นั้ น งานบุ ค ลากรได ต ระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและพั ฒ นา
บุคลิกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยประสานกับครูหมวดพลานามัยจัดกิจกรรมลีลาศพาเพลินขึ้น

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดมีเวลาออกกําลังกายเผื่อผอนคลายดวยกิจกรรมลีลาศ
6.2 เพื่อใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพดวยกิจกรรมลีลาศ
6.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปละบุคลิกภาพของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ในปที่แลวกับปนี้วามี
ภาวะเปลี่ยนแปลงมากนอยอยางไร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณขึ้น บุคลิกภาพดีอยางนอยจํานวน 20 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณดีขึ้น บุคลิกภาพดี ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความสามารถ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินโครงการดวยกิจกรรมลีลาศพาเพลิน
ติดตามผลการประเมิน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
500

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณขึ้นปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
สุขภาพสมบูรณขึ้น บุคลิกภาพดี
อยางนอยจํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
สุขภาพสมบูรณดีขึ้น บุคลิกภาพดี
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. จางครูชาวตางประเทศ
2. สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3. สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ
4. พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5. จางครูพิเศษสอนในสาขาทีข่ าดแคลน
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. โครงการที่ 1

จางครูชาวตางประเทศ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงมีความประสงคจัดทําโครงการ
จางครูชาวตางประเทศสําหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อสงเสริมผูเรียนใหสามารถใชภาษาตางประเทศใน
ชีวิตประจําวัน และประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิชาชีพตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนดวยครูเจาของภาษา
6.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ไดฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนกับครูเจาของภาษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการสรรหาครูภาษาจีน และครูภาษาอังกฤษ
ติดตามประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะภาษาทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ไดฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. โครงการที่ 2

สงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้ นอยูกับความรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีมของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรดวย การ
พัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินหลายแนวทางดวย
เชนกัน เขน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษา
ตอ และการจัดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนากอนดํารงตําแหนง และมีวิทยฐานะ เปนตน
ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดเขารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอนไดรับวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความกาวหนากับ
ทางราชการ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมบุคลากรทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
6.2 เพื่อใหบุคลากรนําประสบการณที่ไดรับจากการทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกตใชกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสเขารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอนไดรับวิทยฐานะเพื่อนําความรูที่ไดมาทําผลงานวิชาการเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ
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7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสเขารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอนไดรับวิทยฐานะอยางนอย 85% นําความรูและ
ประสบการณที่รับจากการทําผลงานวิชาการเลื่อนวิทยฐานะมาประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 สํารวจบุคลากรทีต่ องการยื่นคํารองขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ
3 เขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4 ประเมินผลที่ไดรับจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอแตงตั้งใหมีการเลื่อนวิทยฐานะ
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558

ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558
ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเขารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอนไดรับวิทยฐานะมา
ประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
11.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูในการเขารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอนไดรับวิทยฐานะ เพื่อนําความรูที่ไดรับมาทําผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
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12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาจํานวน 121 - สํารวจ
คนไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสเขา
รับการพัฒนาในโครงการพัฒนานครู
และบุคลากรทางการศึกษากอนไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอน
ไดรับวิทยฐานะ
เชิงคุณภาพ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการ - สอบถาม
ศึกษาสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการเขารับ
การพัฒนาโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงและกอน
ไดรับวิทยฐานะมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. โครงการที่ 3

สงเสริมบุคลากรใหศึกษาตอ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีมของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรดวย การ
พัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินการหลายแนวทางดวย
เชนกัน เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน และ
สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาตอเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ
และสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาและการทําวิจัยมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนประสบการณทางดานวิชาชีพและวิชาการของบุคลากรใหสูงขึ้น
6.2 เพื่อใหบุคลากรนําประสบการณที่ไดรับการศึกษาตอมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา
ตอมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
สํารวจบุคลากรทีต่ องการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ทําสัญญาอนุญาตศึกษาตอ
ประเมินผลที่ไดรับจากการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ - มีนาคม 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและเพิ่มพูนประสบการณทางดานวิชาชีพและวิชาการใหสูงขึ้น
11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาตอมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได
ศึกษาตอในวุฒิที่สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ศึกษาไดตอในวุฒิที่ตรงกับวิชาชีพ
และงานในหนาที่รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ
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กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. โครงการที่ 4

พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
“ครู” เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกสถานศึกษา ครูคือผูพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูความสามารถของตน
ออกมาใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และครูคือผูผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกไปสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ครู เป นผู ที่ ทุม เท เสีย สละ และตอ งมี ก ารพัฒ นาตนเองอยูเ สมอทั้ง ความรู ดา นวิช าการและวิช าชีพ เพื่อ ให ก าวทัน กั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ที่พัฒนาอยางไมหยุดนิ่งเพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดวยการเขารวมฝกอบรม
ประชุมสัมมนาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตามโอกาสและโครงการที่เหมาะสม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาดานความรูวิชาการและวิชาชีพ
6.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมตลอดเวลา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
นําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สงแบบตอบรับเขารับการอบรม
ออกคําสั่งไปราชการ
ประเมินผลจากการรับการอบรม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการเสริมสรางและสนับสนุนดานความรูวิชาการและวิชาชีพ
11.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
11.3 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน - สํารวจ
ไดรับการเสริมสรางและสนับสนุน
ดานความรูวิชาการและวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับ - สํารวจ
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 10 : พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1. โครงการที่ 5

จางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลน

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกหนวยงาน ทุกองคกรและเพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดอัตราสวนครูตอจํานวนนักเรียน 1 หองเรียนไวคือ ครู 1 คน ตอจํานวน
นักเรียน 25 คน เพื่อใหครูสามารถดูแลผูเรียนไดอยางทั่วถึง
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อสงเสริมใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพจึง
ควรมีการจัดจางครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่มีผูเรียนเรียนจํานวนมาก เพื่อแบงเบสภาระครูประจําที่ตองรับหนาที่ทั้งงานสอน
งานพิเศษและงานมอบหมายดานอื่น ๆ และเปนการสงเสริมใหการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรรหาครูพิเศษสอนมาเสริมการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ขาดแคลนบุคลากรครู
6.2 เพื่อเสริมสรางการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนไดครบทุกสาขาวิชาที่ตองการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- จางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนไดครอบสาขาวิชาที่ตองการ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดําเนินการสรรหาครูพิเศษสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3
4

ทําสัญญาจาง
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูพิเศษสอน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557, มีนาคม 2558,
พฤษภาคม 2558
ตุลาคม 2557, พฤษภาคม 2558
ตลอดทั้งปการศึกษา

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลนสามารถจางครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนไดครบถวน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ทุกสาขาวิชาที่ขาดแคลนสามารถจาง - สํารวจ
ครูพิเศษสอนในสาขาที่ขาดแคลนได
ครบถวน
เชิงคุณภาพ
- ทุกสาขาวิชาจัดกระบวนการเรียน
- สอบถาม
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.

พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ”
ตรวจสุขภาพประจําป
สงเสริมบุคลากรใหไดรับประกาศเกียรติคุณในดานวิชาการและวิชาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 1

พัฒนาบุคลากร “ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ”

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการทํางาน
เปนทีม ความรูความสามารถ วิสัยทัศน และประสบการณของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรดวย การพัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินการ
หลายแนวดวยกัน เชน การฝกอบรมดานวิชาชีพ ดานวิชาการตาง ๆ การคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษา และการศึกษาดู
งานในสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการศึกษาเหมือนกันนับเปนอีก แนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรดานการคิด
เปรียบเทียบการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดศึกษาดูงานเพื่อนําประสบการณที่ได
พบเห็นไดรับรูมาประยุกตและปรับใชในกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนประสบการณการทํางานและเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
6.2 เพื่อใหบุคลากรนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาประยุกตและปรับใชกับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ จํานวน 120 คน ไดศึกษาดูงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ศึกษาดูงานอยางนอย 85% นําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาประยุกตและปรับใชกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและงานในหนาที่
รับผิดชอบพิเศษใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําโปรแกรมการเดินทาง
ติดตอสถานศึกษา สถานที่เพื่อเขาศึกษาดูงาน
ติดตอที่พักและยานพาหนะในการเดิมทาง
ประเมินผลสิ้นสุดโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
400,000

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
400,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรไดรับการสงเสริมและเพิ่มพูนประสบการณการทํางานและเปนขวัญกําลังใจ
11.2 บุคลากรไดนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาประยุกตและปรับใชกับการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ขาราชการครูและบุคลากรทาง
- สํารวจ
การศึกษา และเจาหนา จํานวน
120 คน ที่ไดพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
- ขาราชการและบุคลากรทาง
- สอบถาม
การศึกษา และเจาหนาที่สามารถนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรบั มา
ประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและงานในหนาที่
รับผิดชอบพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 2

ตรวจสุขภาพประจําป

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สุขภาพเปนสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยทุกคน การมีสุขภาพที่ดียอมกอใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพที่ดีเปนเครื่องบงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย การ
ดํารงชีวิตในปจจุบันตองเผชิญกับปญหามลพิษตางๆมากมาย รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งมีพิษที่สะสมอยูในรางกายโดยที่เราไม
ทันรูตัว การมีสุขภาพที่ดีถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตางๆเปนไปไดดวยดี หากบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี มีสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรงดีแลว จะสงผลตอการทํางานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภาพและคุณ ภาพอยา งที่ สุ ด รวมถึ ง จะสามารถนํ า พาใหต นเองและครอบครั ว มี ค วามสุ ข รวมไปถึ ง ชุม ชน และ
ประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองอีกดวย
ดังนั้นงานบุคลากร ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในจุดนี้ จึงไดจัดทําโครงการรวมกับโรงพยาบาลเจาพระยายม
ราชเพื่อตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
6.2 เปนการเฝาระวังทางสุขภาพ (HEALTH SURVEILLANCE) เพื่อตองการทราบถึงสภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ลักษณะแนวโนมของการเกิดโรคหรือสิ่งมีอิทธิพลตอการเกิดโรค เพื่อใหบุคลลากรของวิทยาลัยทุกระดับ
ไดรับการเฝาระวังและติดตามภาวะสุขภาพอยางตอเนื่อง
6.3 เพื่อเปรียบเทียบภาวะของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปที่ผานมากับปนี้วามีสุขภาพเปลี่ยนแปลง
มากนอยอยางไร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณดีขึ้น ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพดีขึ้น ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความสามารถ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินโครงการตรวจสุขภาพ
ติดตามประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีสุขภาพสมบูรณดีขึ้น ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีมสี ุขภาพดีขึ้น
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางเต็ม
ความสามารถ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ
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กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 3

สงเสริมบุคลากรใหไดรบั การประกาศเกียรติคุณในดานวิชาการและวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร สําหรับสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือ
เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรสงเสริมบุคลากรใหไดเขารวมโครงการเพิ่มพูนความรู และทักษะดานวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวของเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะประสบการณใหบุคลากรทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
6.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับประกาศเกียรติคุณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรไดรับการสงเสริมใหไดรับประกาศเกียรติคุณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในทุกแผนกวิชาไดรับการประกาศเกียรติคุณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการและสรุปผล

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรไดรับการสงเสริมใหไดรับประกาศเกียรติคุณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
11.2 บุคลากรในทุกแผนกวิชาไดรับการประกาศเกียรติคุณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในทุกแผนกวิชาไดรับการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรไดรับการสงเสริมใหไดรับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินตามสภาพจริง
- ตอบแบบประเมิน

- แบบประเมิน

- ประเมินตามสภาพจริง
- ตอบแบบประเมิน

- แบบประเมิน
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กลยุทธที่ 11 : เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการที่ 4

พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

2. ผูรับผิดชอบ

งานบุคลากร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกรสําหรับสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงควรสงเสริมบุคลากรไดมคี ุณภาพชีวิตทีด่ ีในดานสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตหิ นาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินโครงการ
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจยิ่งขึ้น ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีขวัญ
ยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพ
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- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. คหกรรมบริการ
2. เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
3. จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปะ และสิ่งแวดลอม
4. จิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพ
5. สรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกรและชุมชน
6. บริการวิชาชีพสูสังคม
7. อาสาพัฒนาสังคม
8. เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาชุมชน
9. ธุรกิจอาหารสูชุมชน
10. บริการวิชาชีพสูสังคม ชุมชน และบานเกิด
11. จิตอาสาพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
12. สอนหลักสูตรระยะสัน้ ใหแกนักเรียนแกนมัธยม
13. ปฏิบัติราชการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
14. สรางอาชีพเพื่อชุมชน
15. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
16. อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 1

คหกรรมบริการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุงเนนใหเยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเพื่อเปนกําลังใจชวยพัฒนาคนใหมีน้ําใจ มีความ
เสี ย สละ มี ความอดทนและเห็น ประโยชน ต อส ว นรวมมากกว าส ว นตนจึง จะนํ า พาสั ง คมไปสู ค วามเจริ ญตามเป าหมาย
การศึกษาก็มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งดานวิชาการสงเสริมทักษะความรูความชํานาญ กระบวนการคิด การจัดการ
องคความรูตาง ๆ มาประยุกตใชอยางเหมาะสม และคุณธรรม จริยธรรม เชน สงเสริมความอดทน ความเสียสละ ความมี
น้ําใจ เปนตน เพื่อเปนประสบการณของชีวิตและเรียนรูการนําประสบการณไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปใชประกอบ
วิชาชีพตอไปในอนาคตไดโดยมีหลักวา มีทักษะ ผลิตได จําหนายได จัดการได และบริการได ซึ่งจะทําใหผูเรียนที่จบ
การศึกษาแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพได และยังมีการเผยแพรความรูความเขาใจในวิชาชีพดานคหกรรมสูสายตา
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดวยโครงการคหกรรมบริการ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติงานตามสถานการณจริง
6.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักการเสียสละ อดทน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนมีทักษะดานวิชาชีพที่ดีขึ้น จํานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ไดผลงานตรงตามความตองการของผูที่ขอบริการ และมีผูขอใชบริการอยางนอยปละ 10 งาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
การวางแผน
สํารวจงาน และการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปผลงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะดานวิชาชีพที่ดีขึ้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความเขาใจในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาเปนอาชีพไดตอไปในอนาคต
11.3 นักศึกษาไดเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมในดานความอดทน ความเสียสละ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- แผนกคหกรรมมีการใหบริการแก
ชุมชนที่หลากหลายภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนสามารถเรียนรูและเพิ่มทักษะ
ไดจากการใหบริการ

วิธีการประเมิน
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- ประเมินจํานวนผูรับบริการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมินคุณภาพของงาน

- แบบประเมิน
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 2

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการขายและการตลาด

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

วันเด็กแหงชาติ 10 มกราคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งตอประเทศชาติเปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและ
มั่นคง ในการนี้สาขาวิชาการขายและการตลาดไดเห็นความสําคัญของวันเด็กจึงไดรวมมือกับเทศกาลตําบลวังยาง อําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 โดยมีโรงเรียนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดสับปะรดเทศ โรงเรียนวัดเตี้ย โรงเรียนวัดบันไดทอง โรงเรียนบานหนองจิก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังยาง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปนการสงเสริมใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก รูจัก
ความมีระเบียบและรูถึงความสําคัญของตนเองเพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับเปนผูทีมีความสําคัญของประเทศชาติ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
6.3 เพื่อใหนักเรียนที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ไดรับความสนุกสนาน
6.4 เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ไดทํากิจกรรมรวมกัน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนวัดสับปะรดเทศ โรงเรียนวัดไกเตี้ย โรงเรียนวัดบันไดทอง โรงเรียนบานหนองจิก และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังยาง มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 จํานวน 500 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนวัดสับปะรดเทศ โรงเรียนวัดไกเตี้ย โรงเรียนวัดบันไดทอง โรงเรียนบานหนองจิก และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังยาง ที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 รอยละ 90 มีความสุข มี
ความประทับใจในการจัดกิจกรรม
8. สถานที่ดําเนินการ

โรงเรียนวัดไกเตี้ย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธดี ําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
วางแผนการปฏิบัติงานและติดตอประสานงาน
เตรียมงาน
ดําเนินกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานศึกษาและชุมชนไดสรางความสัมพันธรวมกัน
11.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
11.3 นักเรียนที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ไดรับความสนุกสนาน
11.4 นักเรียนและผูปกครองที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ไดทํากิจกรรมรวมกัน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนวัดสับปะรดเทศ
โรงเรียนวัดไกเตี้ย โรงเรียนวัดบันได
ทอง โรงเรียนบานหนองจิก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังยาง มารวมงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 จํานวน 500 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนวัดสับปะรดเทศ
โรงเรียนวัดไกเตี้ย โรงเรียนวัดบันได
ทอง โรงเรียนบานหนองจิก และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังยาง ที่มารวมงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 รอยละ 90
มีความสุข มีความประทับใจในการ
จัดกิจกรรม
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- สังเกต
- นับจํานวน

- แบบประเมิน

- สังเกต
- ประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 3

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปะ และสิ่งแวดลอม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกแผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การอยูรวมกันในสังคมนั้นเยาวชนจัดวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาประเทศ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ใหมีความยั่งยืน การปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาจะเปนผูกําหนดหลอมรวมใหเกิดขึ้นในรูป
โครงการกิจกรรมเพื่อสรางจิตอาสาใหกับสังคมไมวาขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ตามโดยไมหวังผลตอบแทน หากผูเกี่ยวของทุก
ฝายใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวแลวเชื่อไดวานักเรียน นักศึกษาจะดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางจิตอาสาในการพัฒนาสังคมใหกับนักเรียน นักศึกษา
6.2 เพื่อสรางระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นในผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียน นักศึกษาแผนกิชาการเลขานุการทุกคนเขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม มีน้ําใจ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี/จังหวัดใกลเคียง/ชุมชน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
พิจารณากิจกรรมยอย
การเขียนโครงการ
การดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
4,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ภาคเรียนที่ 2/2557 และ 1/2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
4,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาสังคม ศิลปะ สิ่งแวดลอม
11.2 การสรางระเบียบวินัยใหเกิดกับเยาวชน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- สังคม ชุมชนไดรับการพัฒนาดาน
ความสะอาดสิ่งแวดลอมบริเวณ
โดยรอบชุมชน

วิธีการประเมิน
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- จํานวนนับ

- รายงานสรุป

- การสํารวจความพึงพอใจ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 4

จิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกแผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การบริการวิชาชีพสูชุมชนนั้นสถานศึกษาโดยแผนกวิชาตองสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูเรียนมีวัตถุประสงค
หลักในเพื่อการสรางประสบการณในสํานักงานสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเอง
ตามสาขาอาชีพใหเขมแข็ง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือการเขาสูประชาคมอาเซียนสรางความรูทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติใหไดรับการยอมรับ
จากความสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหมีการจัดทําโครงการจิตอาสากับการใหบริการตามสาขาอาชีพใหกับนักเรียน
นักศึกษาในปการศึกษา 2557
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางสาขาอาชีพการจัดการใหกับนักเรียน นักศึกษา
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูรับบริการในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกดานการปฏิบัติงานเอกสารใหกับ
สํานักงานของนักศึกษาอยางนอยรอยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนที่รับนักศึกษาเขาฝกประสบการณอาชีพ 20 ชั่วโมง ไดรับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
กําหนดโครงการและวางแผนการดําเนินงาน
จัดเตรียมขอมูลเพื่อการจัดทําโครงการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 การใหบริการวิชาชีพทางดานสํานักงานแกสถานประกอบการ
11.2 เปนการสานสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัยและชุมชน
11.3 นักศึกษาไดรับทักษะการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ และการติดตอประสานงาน
11.4 เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอสาขาอาชีพ สถานประกอบการ และชุมชน
11.5 นักศึกษามีชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยางนอย - คารอยละ
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอ
- คาความถี่
โครงการ
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- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 5

สรางทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกรและชุมชน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกแผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสถานศึกษากับชุมชนมีความเกี่ยวของกันอยางตอเนื่องทั้งนี้สถานศึกษา
กับชุมชนนั้นจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร สถานที่ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีคุณภาพทั้งดานวิชาการและปฏิบัติโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาสายอาชีพที่ศึกษารวมทั้งมี
ทักษะในการทํางาน การคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาเปน การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกประสบการณตรงตามสาขา
อาชีพที่ศึกษา คืองานสํานักงานนั้นจะเปนการปูพื้นฐานการทํางานและมุงเนนถึงความตระหนักในการที่ศึกษาตอในระดับสูง
ตลอดจนการประกอบอาชีพของตนเองตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางทักษะการปฏิบัติงานดานงานสํานักงานใหกับนักเรียน
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูรับบริการในสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกดานการปฏิบัติงานเอกสารใหกับ
สํานักงานของนักศึกษาอยางนอยรอยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการภาครัฐ เอกชนที่รับนักศึกษาเขาฝกประสบการณอาชีพ 20 ชั่วโมง ไดรับความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานประกอบการตาง ๆ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
กําหนดโครงการและวางแผนการดําเนินงาน
จัดเตรียมขอมูลเพื่อการจัดทําโครงการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 การใหบริการวิชาชีพทางดานสํานักงานแกสถานประกอบการ
11.2 เปนการสานสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัยและชุมชน
11.3 นักศึกษาไดรับทักษะการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ และการติดตอประสานงาน
11.4 เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอสาขาอาชีพ สถานประกอบการ และชุมชน
11.5 นักศึกษามีชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยางนอย - คารอยละ
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอ
- คาความถี่
โครงการ
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 6

บริการวิชาชีพสูสังคม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคลใน
การวัดผลการประเมินความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในบทเรียนเทานั้น ดานเจตคติที่มีตอสาขาวิชายังคงตองอาศัยการรับรู
และเรียนรูจ ากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียนดวยการฝกใหบริการวิชาชีพทั้งในหนวยงาน ชุมชน องคกร และ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหบริการวิชาชีพในสถานการณจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 สามารถใหบริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงาน การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน องคกร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการประชุมเตรียมการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมอุปกรณกําหนดหนาที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,200

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,200

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
11.2 หองปฏิบัติการมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ - ใบรายชื่อผูเขารวมโครงการจํานวน
60 ไดปฏิบัติ
โครงการบริการวิชาชีพ
- ดําเนินโครงการทั้งในหนวยงาน
ชุมชน องคกร และสถานศึกษา
อยางละไมนอยกวา 2 แหง
- กิจกรรมโครงการไมนอยกวา 2
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- หนวยงาน องคกร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาไดรบั บริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะใน
สถานการณจริง
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เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 7

อาสาพัฒนาสังคม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน ความแตกตางระหวาง
บุคคลในการวัดผลการประเมินผลความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในบทเรียนเทานั้น ดานเจตคติที่ดีตอสาขาวิชายังคงตอง
อาศัยการรับรู และเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียนดวยการฝกใหบริการวิชาชีพทั้งในหนวงยาน ชุมชน
องคกร และสถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหบริการวิชาชีพในสถานการณจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 สามารถใหบริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน องคกร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ ประชุมเตรียมการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมอุปกรณ กําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบ
ดําเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
11.2 หองปฏิบัติการมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติโครงการ - นับจํานวน
พิเศษไมนอยกวา 2 แหง
เชิงคุณภาพ
- หนวยงาน องคกร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาไดรบั บริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะใน
สถานการณจริง
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เครื่องมือการประเมิน
- โครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 8

เสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาชุมชน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการทองเที่ยว

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนอกจากจะใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในสถานศึกษาในรายวิชาที่ตองเรียน
แลวกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึก มีคุณธรรม และมองเห็นประโยชนของสวนรวมก็เปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีความสุขในการเรียนได ดังนั้นแผนกวิชาการทองเที่ยวจึงจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธกบั ชุมชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมรวมกับชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ดอยโอกาส
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการสรางความสัมพันธและพัฒนาชุมชนที่ดอยโอกาส
6.2 เพื่อใหนักเรียนฝกการทํางานเปนทีมรูจักการแกปญหา รูจ ักการวางแผนและมีจติ อาสา
6.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดอยโอกาส และเด็กในชุมชน จํานวน 50 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดอยโอกาส และเด็กในชุมชน จํานวน 50 คน ไดรับความพึงพอใจและ
ประทับใจ
8. สถานที่ดําเนินการ

โรงเรียนขนาดเล็กมนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานดานเอกสารและจัดซือ้
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
3,000

คาใชสอย
10,000

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
18,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชาการทองเที่ยวจัดกิจกรรมโดยมีนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดอยโอกาสและเด็กในชุมชน จํานวน
50 คน เขารวมกิจกรรม
11.2 แผนกวิชาการทองเที่ยวจัดกิจกรรมโดยมีนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดอยโอกาสและเด็กในชุมชน จํานวน
50 คน เขารวมกิจกรรม ไดรับความพึงพอใจและประทับใจ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาการทองเที่ยวจัดกิจกรรม - ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง มีนักเรียน
และชุมชนเขารวมกิจกรรมอยางนอย
50 คน
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาการทองเที่ยวจัดกิจกรรม - แบบสอบถามความพึงพอใจ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ผูเรียน จํานวน 1 ครั้ง โดย
นักเรียนและชุมชนเขารวมกิจกรรม
อยางนอย 50 คน มีความพึงพอใจ
และประทับใจในกิจกรรมที่เกิดขึ้น
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เครื่องมือการประเมิน
- แบบลงทะเบียน

- แบบประเมิน
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 9

ธุรกิจอาหารสูชุมชน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษากําหนดใหนักเรียน นักศึกษา
ไดมีการฝกทักษะในดานการบริการวิชาชีพแกประชาชนทั่วไปเพื่อใหประชาชนไดมีความรู ทักษะดานวิชาชีพสามารถนําไป
พัฒนาตนเองได แผนกวิชาธุรกิจอาหารเห็นถึงความสําคัญดังกลาวประกอบกับการไดฝกฝนทักษะใหแกนักเรียนและปลูกฝง
ความมีน้ําใจเสียสละใหเกิดแกนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหาร
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการฝกทักษะของนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหาร
6.2 เพื่อเปนการแนะแนว สรางงาน สรางอาชีพ ใหแกประชาชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับบริการไมนอยกวา 50 คน
- นักเรียนออกปฏิบตั ิงานไมนอยกวารอยละ 60
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการมีทักษะดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 ออกปฏิบัติโครงการภายใตงานโครงการพิเศษ โครงการ Fix it
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีผูเขารับบริการไมนอยกวา 50 คน
11.2 ผูรับบริการมีทักษะดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการอบรมตามโครงการ
ตางๆ
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับการอบรมมีความรูทักษะ
ดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

- ตอบแบบประเมิน
- ตรวจสอบใบสมัคร

- แบบประเมิน
- ใบสมัคร

- ตอบแบบประเมิน

- แบบประเมิน
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 10

บริการวิชาชีพสูสังคม ชุมชน และบานเกิด

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียนความแตกตางระหวาง
บุคคลในการวัดผลการประเมินความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในบทเรียนเทานั้น ดานเจตคติที่ดีตอสาขาวิชายังคงตองอาศัย
การรับรูและเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียนดวยการฝกใหบริการวิชาชีพทั้งในหนวยงาน ชุมชน องคกร
และสถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหบริการวิชาชีพในสถานการณจริง
6.2 เพื่อผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 สามารถใหบริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน องคกร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการประชุมเตรียมการ
ติดตอประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมอุปกรณกําหนดหนาที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายสงผลใหผเู รียนไดฝกทักษะวิชาชีพ
11.2 ชุมชนไดรับการบริการในดานการจัดการคาปลีก
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ - ใบรายชื่อผูเขารวมโครงการจํานวน
60 ไดปฏิบัติดําเนินโครงการทัง้ ใน โครงการบริการวิชาชีพ
หนวยงาน ชุมชน องคกร และ
สถานศึกษาอยางละไมนอยกวา
2 แหง
- กิจกรรมโครงการไมนอยกวา 2
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- หนวยงาน องคกร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาไดรบั การบริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะใน
สถานการณจริง
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เครื่องมือการประเมิน
- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 11

จิตอาสาพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชมที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียนความแตกตางระหวาง
บุคคลในการวัดผลการประเมินความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในบทเรียนเทานั้น ดานเจตคติที่ดีตอสาขาวิชายังคงตองอาศัย
การรับรูและเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียนดวยการฝกใหบริการวิชาชีพทั้งในหนวยงาน ชุมชน องคกร
และสถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหบริการวิชาชีพในสถานการณจริง
6.2 เพื่อผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 สามารถใหบริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน องคกร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการประชุมเตรียมการ
ติดตอประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมอุปกรณกําหนดหนาที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
11.2 หองปฏิบัติการมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติโครงการ - นับจํานวน
รวมกับโครงการพิเศษไมนอยกวา
2 แหง
เชิงคุณภาพ
- หนวยงาน องคกร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาไดรบั การบริการที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะใน
สถานการณจริง
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เครื่องมือการประเมิน
- โครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 12

สอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยม

2. ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสรางความรวมมือกับ
ชุมชน ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงไดจัดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักเรียนแกนมัธยมในโรงเรียนขยาย
โอกาส นอกจากเปนการสนองนโยบายแลวยังเปนการแนะแนวการศึกษาทางดานวิชาชีพใหแกนักเรียนขยายโอกาสดวย และ
เปนการเรียนการสอนรวมกันกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการสรางรายไดและอาชีพใหแกนักเรียนที่
เขารวมโครงการ โดยกําหนดการจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง และเนนใหความรูทางดานวิชาชีพ
เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปสรางรายไดและนําไปประกอบอาชีพอิสระตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 สรางความรวมมือในการศึกษาดานวิชาชีพระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6.2 เพื่อเปนการสอนวิชาชีพใหแกนักเรียนแกนมัธยม เพื่อสรางรายไดระหวางเรียนและนําไปประกอบอาชีพอิสระได
6.3 เพื่อเปนการแนะแนวการศึกษาตอใหแกนักเรียนและเปนแนวทางการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมโครงการ จํานวน 2 สถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูและสามารถผานเกณฑตามกําหนด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปและรานงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารสถานศึกษา

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
15,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีสถานศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 2 สถานศึกษา
11.2 นักเรียนในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูทางดานวิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนผลงานของผูเรียน
เชิงคุณภาพ
- คุณภาพผลงานของผูเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- วิเคราะหขอมูล และผลการประเมิน - แบบประเมินคุณภาพผลงาน
- หาคาเฉลี่ยของคะแนนจากผลการ
ประเมินผลงานรายบุคคล

- วิเคราะหหาคาเฉลีย่ เปนรายบุคคล

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 13

ปฏิบัติราชการรวมกับหนวยงานอื่น

2. ผูรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุงมั่น
ที่จ ะทํ าประโยชน ให แก ประชาชนด วยการจัด ฝก อบรมอาชี พ และแนะนํ าการประกอบอาชีพ แก ป ระชาชนอั น เป นการ
เสริมสรางกระบวนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลือกฝกอาชีพ ความตองการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสรางโอกาสแกผูวางงาน ผูดวยโอกาส และผูประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
. 6.3 เพื่อลดรายจายของประชาชนดวยการบริหารทางวิชาการ และเปนการสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน .
ผูสนใจทั่วไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการอบรม จํานวน 150 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู ความสามารถ ในดานวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือ
นําไปประกอบอาชีพเสริมสรางและเพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
2 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
4 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการออกแบบ
5 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี
6 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาเลขานุการ
7 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการขายและการตลาด
8 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
10 จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
5,000

คาวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
15,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประชาชนมีความรูในดานวิชาชีพมากขึ้นเปนการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝกทักษะของตนใหเพิ่มมากขึ้นและสามารถถายทอดความรูไปสูชุมชนได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแกประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมใหกลับแมบา น
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนไดรับความรู ทักษะ
สามารถปฏิบตั ิไดจริง
- นําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได

วิธีการประเมิน
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.

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเขารับการอบรม
และการปฏิบัตไิ ดโดยครูผสู อน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 14

สรางอาชีพเพื่อชุมชน

2. ผูรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุงมั่น
ที่จ ะทํ าประโยชน ให แก ประชาชนด วยการจัด ฝก อบรมอาชี พ และแนะนํ าการประกอบอาชีพ แกป ระชาชนอั น เป นการ
เสริมสรางกระบวนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลือกฝกอาชีพ ความตองการ และศักยภาพของตนเอง
.
6.2 เพื่อแนะแนวสรางโอกาสแกผูวางงาน ผูดวยโอกาส และผูป ระสบปญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจายของประชาชนดวยการบริหารทางวิชาการ และเปนการสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน .
ผูสนใจทั่วไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการอบรม จํานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู ความสามารถ ในดานวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือ
นําไปประกอบอาชีพเสริมสรางและเพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
จัดสอนวิชาชีพแผนกศิลปกรรม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
20,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
25,000

30
30
30
30

ระยะเวลา (เดือน ป)
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
45,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประชาชนมีความรูในดานวิชาชีพมากขึ้นเปนการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝกทักษะของตนใหเพิ่มมากขึ้นและสามารถถายทอดความรูไปสูชุมชนได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแกประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมใหกลับแมบา น
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนไดรับความรู ทักษะ
สามารถปฏิบตั ิไดจริง
- นําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได

วิธีการประเมิน
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.

เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเขารับการอบรม
และการปฏิบัตไิ ดโดยครูผสู อน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 15

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

2. ผูรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกระบบ มีความมุงมั่น
ที่จ ะทํ าประโยชน ให แก ประชาชนด วยการจัด ฝก อบรมอาชี พ และแนะนํ าการประกอบอาชีพ แกป ระชาชนอั น เป นการ
เสริมสรางกระบวนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลือกฝกอาชีพ ความตองการ และศักยภาพของตนเอง
.
6.2 เพื่อแนะแนวสรางโอกาสแกผูวางงาน ผูดวยโอกาส และผูป ระสบปญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจายของประชาชนดวยการบริหารทางวิชาการ และเปนการสรางงาน สรางรายไดแกประชาชน .
ผูสนใจทั่วไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการอบรม จํานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู ความสามารถ ในดานวิชาชีพมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือ
นําไปประกอบอาชีพเสริมสรางและเพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
8. สถานทีด่ ําเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
18,000

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
27,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
45,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประชาชนมีความรูในดานวิชาชีพมากขึ้นเปนการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝกทักษะของตนใหเพิ่มมากขึ้นและสามารถถายทอดความรูไปสูชุมชนได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแกประชาชน
ทั่วไป
- จัดสอนอาชีพเสริมใหกลับแมบา น
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนไดรับความรู ทักษะ
สามารถปฏิบตั ิไดจริง
- นําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเขารับการอบรม
และการปฏิบตั ิไดโดยครูผูสอน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 12 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. โครงการที่ 16

อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนและฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบมีค วามมุงมั่นที่
จะทําประโยชนใหแกประชาชนดวยการจัดฝกอบรมอาชีพและแนะนําการประกอบอาชีพแกประชาชนเปนการเสริมสราง
กระบวนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหประชาชะนีโอกาสเลือกฝกอาชีพตามความตองการ และศักยภาพของตนเอง
6.2 เพื่อแนะแนวสรางโอกาสแกผูวางงาน ผูดอยโอกาส และผูประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อลดรายจายของประชาชนดวยการบริหารทางวิชาการ และเปนการสรางงาน สรางรายไดแกประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีความรู ความสามารถในดานวิชาชีพมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือนําไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรม
จัดสอนวิชาชีพแผนกวิชาศิลปกรรม

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
7,200

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
27,800

9
9
9
9

ระยะเวลา (เดือน ป)
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
35,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประชาชนมีความรูในดานวิชาชีพมากขึ้นเปนการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
11.2 ฝกทักษะของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น และสามารถถายทอดความรูไปสูชุมชนได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จัดสอนอาชีพเสริมแกประชาชน
ทั่วไป
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนไดรับความรู ทักษะ
สามารถปฏิบตั ิไดจริง
- นําความรูที่ไดรับประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได
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เครื่องมือประเมิน

- ประเมินการเขารับการอบรม

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- ดูจากผลงาน

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 15 : บริการวิชาชีพสูสังคม
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ
2. พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร
3. อบรมสัมมนาครูผูสอนและครูฝกในงานธุรกิจอาหาร
4. จัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูดานธุรกิจอาหาร
5. มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร
6. จัดทําแผนการเรียนและการฝกงานอาชีพธุรกิจอาหาร
7. เรียนเพิ่มเติมฝน
8. สงเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร
9. พัฒนาครูธุรกิจอาหารสูครูยุคใหม
10. บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ
11. การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการ
เรียนรูแบบยั่งยืน
12. นําความรูสูชุมชนดวยโครงการวิชาชีพ
13. จัดทําสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูทางดานการจัดการธุรกิจคาปลีก
14. ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ
15. การพัฒนาผูเรียนทางดานความรูทักษะใหมีประสิทธิภาพสูส ถานประกอบการ
แบบยั่งยืน
16. พัฒนาจิตสูวัยใส
17. ครูยุคใหมใสใจความรู
18. ภาคีเครือขายสูสายใยการจัดการศึกษา
19. อบรมสัมมนาความรูความเขาใจแกครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
20. จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
21. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ
22. จัดทําสื่อนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อตอยอดการเรียนรู
23. ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ
24. จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนการโรงแรม
25. คุณธรรมนําใจมุงสูการเปนนักเรียนที่ดี
26. พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมอยางมืออาชีพ
27. แลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานดานบริการ
28. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
29. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 1

แลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพธุรกิจอาหารกับสถานประกอบการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจัดตั้งตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดมาตรฐานเกณฑการประเมินและเกณฑในการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู การฝกทักษะของผูเรียนโดยความร วมมือของสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป ทั้งนี้ไมนับรวมการฝกงานตาม
หลักสูตรและเพื่อเปนการเพิ่มทักษะความสามารถในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
6. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได
. ๖.๒ เพื่อใหเสริมสรางทัศนคติตอการปฏิบัติในสถานประกอบการและสามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไปได
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวมโครงการ 100%
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับการปฏิบัติงานได
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประสานงานกับสถานประกอบการ
กําหนดตัวบุคคลกับสถานประกอบการ
จัดดําเนินการสงนักเรียนเขาฝกประสบการณ
ประเมินผลนักเรียน
สรุปรายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขา
รวมโครงการ 100%
เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ตอการฝกของนักเรียน

ระยะเวลา (เดือน ป)
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน – กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาวัสดุ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนผานการฝกทักษะในสถานประกอบการไดอยางดี
11.2 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

334

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

.

เครื่องมือประเมิน

- จํานวนนับ

- ใบตอบรับการปฏิบัติงาน

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 2

พัฒนาโครงการวิชาชีพธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาวิชาชีพนําความรูดานวิชาชีพไป
พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให รูจั ก คิ ด วิ เ คราะห ก ระบวนการสรา งผลงานดา นวิ ช าชี พตามสาขา ดั ง นั้ น โครงการวิ ชาชี พ จึ ง เป น
กระบวนการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได
6. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหสามารถทําโครงการได
. ๖.๒ เพื่อใหผูเรียนสามารถทําผลิตภัณฑใหมได
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เกิดโครงการวิชาชีพอยางนอย 3 โครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีโครงการวิชาชีพเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
วางแผนดําเนินโครงการ
ดําเนินโครงการตามแผน
สรุปรายงานผล

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เกิดโครงการวิชาชีพอยางนอย 3 โครงการ
11.2 มีโครงการวิชาชีพเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เกิดโครงการวิชาชีพอยางนอย 3
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- โครงการวิชาชีพไดมาตรฐานผาน
เกณฑการประเมิน

คาวัสดุ
2,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

.

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- ตรวจผลงาน

- แบบประเมิน
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337

กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 3

อบรมสัมมนาครูผูสอนและครูฝกในงานธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจ จุ บั น การจัด การเรี ย นการสอนได มีก ารปรั บ เปลี่ ย นมากขึ้ นวิ ธี ดํ า เนิ น การต า ง ๆ เปลี่ ย นแปลงไปให ทั น กั บ
สภาวการณของโลกมากขึ้น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงตองพัฒนาใหทันตอสภาวะปจจุบันที่มีความทันสมัยมี
แนวทางใหม ๆ ขึ้นมากมายเพื่อใหการดําเนินการเรียนการสอนทันตอเหตุการณตาง ๆ ตอบรับกับสังคมครูจึงตองพัฒนา
ตนเองเสมอใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล แผนกวิชาธุรกิจอาหารเรงเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการสัมมนาครูผูสอนขึ้น
เพื่อพัฒนาครูสูการพัฒนาผูเรียน
6. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อใหครูไดรับความรูใหม ๆ ในการดําเนินงาน
. ๖.๒ เพื่อใหครูสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาผูเรียนตอไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวมสัมมนาอาบรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูรับกาสัมมนามีทักษะสามารถนํามาปรับใชในการสอนได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี หรือสถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ
รายงานผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูแผนกวิชาธุรกิจอาหารไดเขารับการอบรมสัมมนา
11.2 ครูผูเขารับการอบรมสัมมนาสามารถนําความรูมาประยุกตใชได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวม
โครงการสัมมนาอบรมอยางนอย
1 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผูเขารวมสัมมนาอบรมสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชในการสอน

วิธีการประเมิน

338

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สังเกต

- แบบสังเกต

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 4

จัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูดานธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีการเรียนรูอยางมี
ความสุข มีทักษะความชํานาญทางดานวิชาชีพสามารถแกไขปญหาตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพไดจริง นอกจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลวผูเรียนตองสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองจาก
สื่อตาง ๆ ไดเพื่อนํามาพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น ดังนั้นการจัดทําสื่อเพื่อชวยในการเรียนการสอนจะสงผลใหนักเรียน
นักศึกษามีคุณภาพมากขึ้นเปนไปตามความตองการของนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
. ๖.๒ เพื่อใชเปนสื่อที่นักเรียน นักศึกษาสามารถคนควาเรียนรูด ว ยตนเองได
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร และแผนกวิชาธุรกิจอาหารสามารถใชสื่อในการเรียนไดไมนอยกวา
รอยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
- สื่อการสอนสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ศึกษากระบวนการผลิตสื่อ
เริ่มดําเนินการผลิตสื่อ
ทดลองใชสื่อ
สรปุและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สื่อการสอน 1 ชุด
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีการนําสื่อมาใชกับผูเ รียนไมนอ ย
กวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูใช

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- การเช็คจํานวน

- แบบเช็คชื่อ

- แบบประเมิน

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 5

มาตรฐานวิชาชีพธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาชีพตาง ๆ ไดมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงคในสาขาวิชาเมื่อผูเรียนจํา
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกระบวนการวัดผลประเมินผล ดังนั้น
แผนกวิชาธุรกิจอาหารจึงไดเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดใหมีโครงการแผนมาตรฐานงานอาชีพเพื่อวัดผลผูสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
6. วัตถุประสงค
๖.๑ ผูเรียนมีความรูและความเขาใจดานวิชาชีพในสาขาวิชาธุรกิจอาหาร
. ๖.๒ ผูเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาปรับปรุงทักษะดานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนเขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานเกณฑตามกําหนดรอยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะ มีคุณภาพ คิดเปน ปฏิบัติเปน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการสอน
ประชุมคณะกรรมการ
จัดประเมินภาคทฤษฎี
จัดประเมินภาคปฏิบัติ
สรปุและประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
มกราคม 2558
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนทุกคนเขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานเกณฑตามกําหนดรอยละ 60 ขึ้นไป
11.2 ผูเรียนมีทักษะ มีคณ
ุ ภาพ คิดเปน ปฏิบัตเิ ปน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคนเขาประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและผานเกณฑตามกําหนด
รอยละ 60 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูใช
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เครื่องมือประเมิน

- สอบภาคทฤษฎี
- สอบภาคปฏิบัติ

- ขอสอบทฤษฎี
- ขอสอบปฏิบัติ

- ขอสอบ

- ขอสอบมาตรฐาน
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 6

จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกงานอาชีพธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเปดใชหลักสูตรใหมป 2556 ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตองปรับตามหลักสูตรเพื่อใชกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรจึงตองมีการวางแผนและ
จัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ดังนั้นแผนกวิชาธุรกิจอาหารจึงดําเนินโครงการเพื่อจัดทําแผนการเรียน
การสอนและแผนการฝกงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางประสิทธิภาพกระบวนการสอนของครู
. 6.2 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเรียนการสอนของครู
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูแผนกวิชาธุรกิจอาหารและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมีการจัดทําแผนการสอนตรงตามหลักสูตร 100%
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครุแผนกวิชาธุรกิจอาหารและแผนกวิชาอาการและโภชนาการจัดทําและใชแผนการสอนเปนแนวทางในการสอน
อยางถูกตอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมการดําเนินงานเบื้องตน
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558
สิงหาคม – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ครูแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีแผนการสอนและแผนการฝก 100%
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูจํานวน 5 คน เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ครุแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีแผนการ
สอนและแผนการฝกในการเรียน
การสอน
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- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 7

เรียนเพิ่มเติมฝน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเรียนภาษาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการเรียน การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน
เนื่องจากประเทศไทยไดเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจําเปนตองใชภาษาในการสื่อสารหลายภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถมีทักษะดังกลาว แผนกวิชาธุรกิจอาหารจึงเห็นความสําคัญ
และจัดโครงการเรียนเพิ่มเติมฝนเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูทักษะการสื่อสารดานภาษา
. 6.2 เพื่อสรางความมั่นใจในการใชภาษาตางชาติในการสื่อสาร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารไมนอยกวา 50% เขารวมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาจีน ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประสานงานกับหมวดภาษาตางประเทศ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารไมนอยกวา 50% เขารวมโครงการ
11.2 ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาจีน ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 50
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีทักษะดานภาษามากขึน้

วิธีการประเมิน
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- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 8

สงเสริมคุณธรรมในงานธุรกิจอาหาร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยพรอมทั้งเขาใจและสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรมไทยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม
ดังนั้นแผนกวิชาธุรกิจอาหารขึงไดจัดโครงการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
. 6.2 เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ดําเนินโครงการภายใตกิจกรรมชมรมภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- สงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
11.2 นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของ
การเขารวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวม - แบบประเมิน
กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 9

พัฒนาครูธุรกิจอาหารสูครูยุคใหม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีความกาวหนาสามารถสือ่ สารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและมีความทันสมัย แผนกวิชาธุรกิจอาหาร
เห็นความสําคัญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสืบคนขอมูลจึงไดจัดตั้ง บุคลากรเขารับการอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหบุคลากรในแผนกวิชาธุรกิจอาหารตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีในการเทคโนโลยีสารสนเทศ
. 6.2 เพื่อใหบุคลากรในแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความรูความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในแผนกวิชาธุรกิจอาหารผานการฝกอบรม 100%
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
สงบุคลากรเขารวมอบรมสารสนเทศรวมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม – กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-
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รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 บุคลากรในแผนกวิชาธุรกิจอาหารผานการฝกอบรม 100%
11.2 บุคลากรของแผนกวิชาธุรกิจอาหารมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จํานวนบุคลากรผูเ ขารับการอบรม
- บัญชีรายชื่อและการเขารับการอบรม - แบบลงชื่อ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของแผนกวิชาธุรกิจอาหารมี - สังเกตการปฏิบตั ิงาน
- รายงานการใชระบบสารสนเทศ
ความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยี
ได

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 10

บูรณาการแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตองปรับตาม ในการจัดการเรียนการสอนของครูตองปรับแผนการสอนตามหลักสูตรที่ประกาศใชใหม ดังนั้นฝายวิชาการ
จึงเล็งเห็นความจําเปนดังกลาวเพื่อใหครูกาวทัน ตอโลกการเปลี่ยนแปลงจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนและ
แผนการฝกอาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
6. วัตถุประสงค
- สรางประสิทธิภาพกระบวนการสอนของครู
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูจํานวน 20 คน มีแผนการสอนและแผนกการฝกงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีการจัดทําแผนการสอนและแผนการฝกงานที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอแผน
จัดฝกอบรม
รายงานผล
ติดตามการจัดทําแผนของครู

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ครูจํานวน 20 คน มีแผนการสอนและแผนการฝกงานทีผ่ านการบูรณาการรวมกับสถานประกอบการอยางมี
ประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวน 20 คน เขาอบรม
เชิงคุณภาพ
- ครูจํานวน 20 คน มีแผนการสอนที่
มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- แจกแบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 11

การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรูแบบยั่งยืน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุงมั่นใหมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอบปฏิรูปการสอนซึ่งการเรียนรูจะเกิดจากองคความรูของครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝก และครูผู
ควบคุมการฝก การเรียนรูจะเกิดเฉพาะในหองเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับความกาวหนาของการ
พัฒนาผลงานของวิชาชีพใหมีความทันสมัยทั้งดานผลผลิตและรูปแบบการนําเสนอ ดังนั้นการจัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการเรียนรูแบบยั่งยืนเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูนําไปสูการเพิ่ม
ประสบการณใหแกผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อกาวทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
โลกตลอดเวลาและนําความรูไปพัฒนาผลงานใหมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมใหไดรับประสบการณระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
6.2 เพื่อสงเสริมใหเห็นแนวคิดใหม ๆ ของสถานประกอบการ
6.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝก และครูผูควบคุมการฝกไดแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาชีพและประสบการณ
จํานวน 20 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝก และครูผูควบคุมการฝกไดแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาชีพและประสบการณและ
นําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร เปนตน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการไปดูงานหาประสบการณ
ประเมินโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝก และครูผูควบคุมไดแลกเปลี่ยนองคความรูวิชาชีพและประสบการณและนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
11.2 เกิดองคความรูใหม ๆ เพื่อนําไปใชในปการศึกษาตอไป
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝก และครูผู - สํารวจการเขารวมโครงการ เช็คชื่อ
ควบคุมการฝกเขารวมสัมมนา
จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูจํานวน 20 คน มีแผนการสอนที่ - จากแบบสอบถาม
มีคุณภาพ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม

- หาคารอยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 12

นําความรูสูชุมชนดวยโครงการวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียนความแตกตางระหวาง
บุคคลในการวัดผลประเมินความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในบทเรียนเทานั้น ดานเจตคติที่มีตอสาขาวิชายังคงตองอาศัยการ
รับรูและเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงนอกหองเรียนดวยการฝกใหบริการวิชาชีพทั้งในหนวยงาน ชุมชน องคกร และ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการใหบริการวิชาชีพในสถานการณจริง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 สามารถใหบริการวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน องคกร ชุมชน สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการประชุมเตรียมการ
ติดตอประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมอุปกรณกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินโครงการบริการวิชาชีพในพื้นที่เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายสงผลใหผูเรียนไดฝกทักษะวิชาชีพ
11.2 ชุมชนไดรับการบริการในดานการจัดการคาปลีก
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาไมนอยกวารอยละ - ใบรายชื่อผูเขารวมโครงการจํานวน
60 ไดปฏิบัติ
โครงการบริการวิชาชีพ
- ดําเนินโครงการทั้งในหนวยงาน
ชุมชน องคกร และสถานศึกษา
อยางไมนอยกวา 2 แหง
- กิจกรรมโครงการไมนอยกวา 2
โครงการ
เชิงคุณภาพ
- หนวยงาน องคกร ชุมชน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาไดรบั บริหารที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะใน
สถานการณจริง
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 13

จัดทําสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูทางดานการจัดการธุรกิจคาปลีก

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานวินวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุขมี
ทักษะความชํานาญทางดานวิชาชีพสามารถแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพไดจริง ดังนั้นสื่อจึงเปนการสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดใชวิชาความรูความสามารถที่เรียนมาทางดานวิชาชีพและความรู
อื่น ๆ มาประยุกตใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเพื่อเปนการแสดงออกมาในดานการคิดริเริ่มสรา งสรรคออกแบบ
ผลงานเปนการสรางประสบการณที่ดีแกผูเรียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูนักเรียน นักศึกษาเหนความสําคัญของวิชาชีพ
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรจู ักการประยุกตวิชาชีพตาง ๆ ใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสามารถสรางนวัตกรรมไดอยางนอยรอยละ 60
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะความรูความชํานาญดานวิชาชีพและสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปผลการแขงขัน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาใชความรูและทักษะในการแขงขันได
11.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นวัตกรรมจากผูเรียนอยางนอย
รอยละ 60
เชิงคุณภาพ
- นวัตกรรมมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
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- จากการสังเกต

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

359

กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 14

ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาชีพตาง ๆ ไดมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงคในทุกสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
อยางไรก็ตามผูเรียนควรไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียนเมื่อจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละสาขา
วิชาชีพและทุกสิ้นปตามระเบียบวาดวยการวั ดผลและประเมินผลเพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว
6. วัตถุประสงค
6.1 ผูเรียนมีความรูและความเขาใจดานวิชาชีพแตละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6.2 ผูเรียนมีทักษะและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดดยี ิ่งขึ้น
6.3 ผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาความรูทักษะดานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนไดเขารวมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานการประเมินในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑที่กําหนด
รอยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเปนผูที่มีคุณภาพคิดเปนทําเปน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. จํานวน 30 คน ไดเขารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะดานวิชาชีพและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- มีขอสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผาน
เกณฑการประเมินรอยละ 60
ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จัดทําขอ สอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
- ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและพัฒนา
ปรับปรุงขอสอบใหสอดคลองกัน
- ทําแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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- ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 15

การพัฒนาผูเรียนทางดานความรูทักษะใหมีประสิทธิภาพสูสถานประกอบการแบบยั่งยืน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในปจจุบันมีความสําคัญและจําเปนพบวาผูเรียนขาดทักษะในการเรียนรูและไมกลาแสดงออก ซึ่ง
ในการเรียนระบบทวิภาคีการมีองคความรูที่ดี มีทักษะที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานซึ่งจากการสังเกตพบวา
ผูเรียนบางคนยังไมมีทักษะและองคความรูเทาที่ควรจึงมีความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนใหกับผูเรียน
เพื่ อ เข า สู ส ถานประกอบการอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให เ ปน ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปดโอกาสใหผเู รียนไดฝกทักษะตามความสนใจของตนเอง
6.2 เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
6.3 เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนดานวิชาชีพในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
6.4 เพื่อเสริมสรางบรรยากาศความรวมมือในการทํางานเชิงวิชาการ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอลกปการศึกษาอยางนอยรอยละ 60 ของผูเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดฝกฝนทักษะดานวิชาชีพสามารถเขาสูสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สํารวจความตองการของบุคลากรที่จะเขารวมโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารวมกิจกรรมฝกฝนทักษะความสนใจของตนเองในดานวิชาชีพเพื่อเขาสูสถานประกอบการอยางยั่งยืน
11.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะที่ดีและมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการพัฒนาดานวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมกิจกรรมมีอยางนอย
รอยละ 60
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมกิจกรรมไดฝกทักษะดาน
วิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ฝกกิจกรรมตามโครงการและทดสอบ - แบบทดสอบกิจกรรม
ภาคปฏิบัติระหวางการดําเนินการ
- แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
ตามโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
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- แบบสอบถาม
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 16

พัฒนาจิตสูวัยใส

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

เมษายน – พฤษภาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
กระแสยุคโลกาภิวัฒนสรางวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาและความทันสมัยใหกับประเทศไทยแตในทางกลับกันก็
ยังสงผลกระทบและความเสียหายในอีกหลายแงมุมโดยเฉพาะดานจิตใจของประชาชนที่ถูกครอบงําดวย “วัตถุนิยม” สงผล
ใหประชาชนใชชีวิตแบบฟุงเฟอขาดเหตุผลและการประมาณตนอีกทั้งยังกอใหเกิดการแขงขันชิงดีชิงเดนกันมากขึ้น ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยที่ชักนําใหนักเรียน นักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได
ดังนั้นแผนกวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาจิตสูวัยใสขึ้นเพื่อเปนการปลูกฝงอุดมการณสูการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามใหแกนักเรียน นักศึกษาดวยหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและเพื่อใหนักเรียน นักศึกษานํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังเปนการปลูกฝงคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความ
กตัญูรูคุณ และความสมานฉันทอยูกันอยางสันตอสุข
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อนําหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาฝกปฏิบตั ิการสรางสมาธิเบื้องตนไดอยางถูกตองและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําวิธีการปฏิบตั ิที่ถูกตองไปเผยแพรตอไป
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 60 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุข
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 นําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองไปเผยแพรตอไป
8. สถานที่ดําเนินการ
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อหาแนวทางการดําเนินการ
ติดตอประสานหนวยงานภายนอก
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน – พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในกฎระเบียบของสถานศึกษา
11.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในทุก ๆ ดานดีขึ้น
11.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานการเขารวมกิจกรรมตรง
ตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม
ดานตาง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม
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เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวม - แบบประเมิน
กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 17

ครูยุคใหมใสใจความรู

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของทุกองคกร องคกรจะประสบการความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและการทํางานเปนทีมของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกรดวย การ
พัฒนาบุคลากรขององคกรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีแนวทางในการดําเนินหลายแนวทางดวย
เชนกัน เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษา
ตอ และการจัดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนากอนดํารงตําแหนงและมีวิทยฐานะ เปนตน
ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดเขารับการพัฒนาในดานวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม แนะนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเสริมสรางทักษะดานวิชาชีพ วินัย คุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี และรักสามัคคีในหมูคณะ
6.2 เพื่อใหครูนําประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับ
ผูเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผูสอน จํานวน 20 คน ไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและนําไปสูการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สํารวจความตองการบุคลากรที่จะเขารวมโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูไดรับความรูดานทักษะวิชาชีพในการเขารวมโครงการ
11.2 ครูสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาดานทักษะวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูจํานวน 20 คน ไดรับการพัฒนา - แบบสํารวจ
ทักษะดานวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- ครูไดรับการสงเสริมใหไดมีโอกาสเขา - สอบถาม
รับการพัฒนาในโครงการ นําองค
ความรูและประสบการณที่ไดรบั มา
จัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสํารวจ

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 18

ภาคีเครือขายสูสายใยการจัดการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุขมี
ทักษะความชํานาญทางดานวิชาชีพสามารถแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพไดจริง ดังนั้นการสรางภาคีเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูของครูผูสอนระหวางองคกรอื่น ๆ ถือเปนสิ่งสําคัญที่เปน
การสนับสนุนใหผูสอนไดใชวิชาความรูความสามารถที่เรียนมาทางดานวิชาชีพและความรูอื่น ๆ มาประยุก ตใชเพื่อเปนการ
แสกงออกในดานการคิดริเริ่มสรางสรรค การแกสถานการณ การพัฒนาอารมณสังคมควบคูกันไป และเปนการสราง
ประสบการณที่ดีแกบุคลากรในองคกร
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนองคความรูแกองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6.2 เพื่อใหครูผูสอนไดรูจักการประยุกตวิชาชีพตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผูสอน จํานวน 20 คน มีการแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนเกิดทักษะความรูความชํานาญดานวิชาชีพสูงขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกจิ กรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปผลการแขงขัน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอนสามารถนําองคความรูมาพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
11.2 ไดองคความรูใหม ๆ ระหวางองคกรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมสัมมนา 20 คน มีความ
พึงพอใจรอยละ 60
เชิงคุณภาพ
- ไดผลงานที่มคี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการประยุกตองค
ความรู

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- แบบสอบถาม

- รายงานโครงการ

- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 19

อบรมสัมมนาความรูความเขาใจแกครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีดานการโรงแรมในปจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการดานการบริการดังนั้นเพื่อใหมีความสอดคลองและเปนแบบแผนเดียวกันจึงมีความจําเปนที่เราตองดําเนินการจัด
อบรมสัมมนาความรูความเขาใจแกครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานของการจัดการเรียนการ
สอนดานการโรงแรมและนักเรียน นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเพิ่มพูนความรูครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
6.2 เพื่อใหครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูในแผนกวิชาการโรงแรมและสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือทั้ง 5 แหง เขารวมอบรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูในสาขาวิชาการโรงแรมและสถานประกอบการทั้ง 5 แหง มีการแลกเปลี่ยนความรูกันและสามารถนําความรู
ที่ไดไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการเพื่อขอความรวมมือ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการมีความรูความเขาใจมากขึ้น
11.2 ครูในสถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูในแผนกวิชาการโรงแรม 2 คน - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
และครูในสถานประกอบการทั้ง
เช็คชื่อ
5 แหง เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ครูในแผนกวิชาการโรงแรมและสถาน - แบบสอบถาม
- คารอยละ
ประกอบการทั้ง 5 แหง มีการ
แลกเปลี่ยนความรูกันและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 20

จัดทําแผนการสอนและแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีโรงแรมใหมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีการจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝก
อาชีพรวมกับสถานประกอบการเพราะจะไดเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับเพื่อรองรับการประเมินทั้งภายนอกและภายใน
จากความสําคัญดังกลาว แผนกวิชาการโรงแรมจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนแบบแผนในการเรียนและการฝกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกรวมกับสถานประกอบการ
6.2 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมมีระบบและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโรงแรมมีความรูความสามารถอยางแทจริง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูในสาขาวิชาการโรงแรมและสถานประกอบการทั้ง 5 แหง เขารวมจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝก
รวมกัน
7.2 เชิงคุณภาพ
- สามารถจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกรวมกับสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนไดรับประสบการณการทํางานจริงและนํามาใชในชีวิตประจําวันได
11.2 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูในสาขาวิชาการโรงแรมและสถาน - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
ประกอบการทั้ง 5 แหง เขารวม
เช็คชื่อ
จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝก
รวมกัน
เชิงคุณภาพ
- สามารถจัดทําแผนการเรียนและ
- จากแผนการเรียนและแผนการฝก
- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน
แผนการฝกรวมกับสถาน
อาชีพ
ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการโรงแรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 21

สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนของอาชีวศึกษามุงเนนใหนักเรียนสามารถคิดเปนทําเปนจึงมีรายวิชาโครงการวิชาชีพที่มุงเนนให
นักเรียนสามารถคนควา ประดิษฐคิดคนหาวิธีการตาง ๆ โดยใหสอดคลองกับสาขาวิชาของตนเอง ดังนั้นทางแผนกวิชาการ
โรงแรมจึงมีคามประสงคจัดทําโครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพโดนใหผูเรียนและ
สถานประกอบการรวมกันคิดโครงการวิชาชีพขึ้นมา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อรวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาโครงการวิชาชีพ
6.2 เพื่อใหนักเรียนจัดทําโครงการวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขาวิชา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูในสาขาวิชาการโรงแรมและสถานประกอบการเขารวมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
- สามารพัฒนาโครงการวิชาชีพไดโดยสถานศึกษา ผูเรียน และสถานประกอบการมีความรวมมือกัน และไดรับ
ประโยชนมากที่สุด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และสถานประกอบการที่เกี่ยวของ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนไดรับประสบการณการทํางานจริงและนํามาใชในชีวิตประจําวันได
11.2 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- ครูในสาขาวิชาการโรงแรมและสถาน - สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
ประกอบการทั้ง 5 แหง เขารวม
เช็คชื่อ
จัดทําแผนการเรียนและแผนการฝก
รวมกัน
เชิงคุณภาพ
- สามารถจัดทําแผนการเรียนและ
- จากแผนการเรียนและแผนการฝก
- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน
แผนการฝกรวมกับสถาน
อาชีพ
ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการโรงแรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 22

จัดทําสื่อนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อตอยอดการเรียนรู

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั ของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)” หมายถึง นวัตกรรมที่จะชวยใหการศึกษา และการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผูเ รียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวย
นวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยางซึ่งมี
ทั้งนวัตกรรมที่ใชกันอยางแพรหลายแลวและประเภทที่กําลังเผยแพร
จากความสําคัญดังกลาวแผนกวิชาการโรงแรมจึงไดจัดโครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อตอยอดการเรียนรู
ในเรื่องกรพับผาเช็ดปากขึ้น เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนและผูที่สนใจ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน
6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรูค วามเขาใจเรื่องการพับผาเช็ดปากมากขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเรื่องการพับผาเช็ดปากได 1 ชิ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครู นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม แลผูที่สนใจสามารถนํานวัตกรรมเรื่องการพับผาเช็คปากไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนและนําไปใชในชีวิตจริงไดมากที่สุด
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชาการโรงแรมสามารถพัฒนานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน
11.2 นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องการพับผาเช็ดปากมากขึ้น
11.3 สามารถนําสื่อนวัตกรรมไปเผยแพรใหกับผูสนใจไดจริง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเรื่องการ
พับผาเช็ดปากได 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
- ครู นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
และผูที่สนใจสามารถนํานวัตกรรม
เรื่องการพับผาเช็ดปากไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและนําไปใชใน
ชีวิตจริงไดมากที่สดุ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ทดลองใช

- สังเกตพฤติกรรม

- ตอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 23

ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนแผนกวิชาชีพตาง ๆ ไดมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงคในทุกสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ อยางไรก็ตามผูเรียนควรไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียนเมื่อจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต
ละสาขาวิชาชีพและทุกชั้นปตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผล เพื่อทราบและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมี
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่ตั้งไว
6. วัตถุประสงค
6.1 ผูเรียนมีความรูและความเขาใจดานวิชาชีพแตละสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
6.2 ผูเรียนมีทักษะและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดดยี ิ่งขึ้น
6.3 ผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนไดเขารวมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานการประเมินในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑที่กําหนด
รอยละ 60 ขึ้นไป
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเปนผูที่มีคุณภาพคิดเปนทําเปน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดเตรียมแผนดําเนินการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมไดเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผานเกณฑรอยละ
60 ขึ้นไป
11.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะดานวิชาชีพและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนไดเขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนทุกคนผานการประเมินใน
สาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑที่กําหนด
รอยละ 60 ขึ้นไป
- ผูเรียนเปนผูที่มีคณ
ุ ภาพคิดเปน
ทําเปน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ
- จากแผนการเรียนและแผนการฝก
อาชีพ

- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 24

จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนการโรงแรม

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเปาหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในระบบการเรียนการสอนเปนตัวชี้ขอบกพรอง
จุดออน จุดแข็งของระบบทําใหทราบความกาวหนาของผูเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียน ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จึงตองมีการซอมเสริมนักเรียนใหเต็มศักยภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑไดรับการเรียนซอมเสริมในรายวิชานั้น ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนทุกคนที่ไดรับการเรียนซอมเสริมมีผลการเรียนผานเกณฑ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดเตรียมแผนดําเนินการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-
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รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑไดเขารวมโครงการซอมเสริม
ทุกคน
11.2 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและผานเกณฑการประเมิน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนทุกคนที่มผี ลการเรียนไมผาน
เกณฑไดรับการเรียนซอมเสริมใน
รายวิชานั้น ๆ
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนทุกคนที่ไดรับการเรียนซอม
เสริมมีผลการเรียนผานเกณฑ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแผนการเรียนและแผนการฝก
อาชีพ

- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 25

คุณธรรมนําใจมุงสูการเปนนักเรียนที่ดี

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในทุ ก ๆ ดานโดยเฉพาะทางดานวัตถุกระแสนิยมชาติตะวันตกได
หลั่งไหลเขามาในสังคมไทยจนทําใหคนไทยสูญเสียเอกลักษณของความเปนไทยซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม ความเจริญทางดานจิตใจ
กําลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเปนปญหาสังคมที่ยากจะเยียวได การศึกษาเปนหนทางหนึ่งที่สําคัญในการฟ นฟูคุณธรรมในตัว
บุคคลตั้งแตยังเยาววัย ดังนั้นวิทยาลัยซึ่งเปนสถานศึกษาตองใหความตระหนักและดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาให
ผูเรียนที่เปนเยาวชนเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โครงการนี้เปน
โครงการหนึ่งที่สนองเจตนารมณดังกลาวเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
6.2 เพื่อสรางตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในสังคม
6.3 เพื่อสรางการเปนแบบอยางที่ดี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมทุกคนไดรับการอบรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมทุกคนเปนบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และจังหวัดใกลเคียง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอประสานงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปและรายงานผลโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
11.2 นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม
11.3 ชวยสรางการเปนแบบอยางที่ดี
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนบานทุงทุกคนไดรับ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเปน
ประจํา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนบานทุงเปนผูม ี
คุณธรรมจริยธรรม

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- การสังเกต

- บันทึกการอบรมคุณธรรม

- การสังเกต
- กิจกรรมสาขาวิชาการโรงแรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
- ภาพถายกิจกรรม
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 26

พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมอยางมืออาชีพ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ซึ่งสงผลใหทุกองคกรตองปรับตัวและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพจําเปนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อใหเปนผูมีวิสัยทัศนรอบรูใน
เนื้อหาสาระที่จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหนาที่และนําสูการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้นมา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ทาํ ใหประสบความสําเร็จ
6.2 เพื่อใหครูไดศึกษาดูงานเทียบเคียงคุณภาพกับสถานศึกษาที่บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.3 เพื่อใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนรูทปี่ ระสบผลสําเร็จ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูสาขาวิชาการโรงแรมทุกคนไดอบรมศึกษาดูงานกับสถานศึกษาที่ตนแบบ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
- ครูไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงานการเทียบเคียงคุณภาพการแลกเปลี่ยนประสบการณใชจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงดานการจัดการเรียนการสอนสาขางานการโรงแรม
และสถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอสถานศึกษาตนแบบ/สถานประกอบการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูนําความรูประสบการณที่ไดรับมาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 สาขางานการโรงแรมมีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูสาขางานการโรงแรมทุกคนได
อบรมศึกษาดูงานกับสถานศึกษา
ตนแบบ
เชิงคุณภาพ
- ครูมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
- ครูไดรับประสบการณจากการศึกษา
ดูงาน การเทียบเคียงคุณภาพ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณใชจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแผนการเรียนและแผนการ
ฝกอาชีพ
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- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 27

แลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานดานบริการ

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในเรื่องทักษะ
การปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพซึ่งสาขาวิชาการโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาจึง
มุงมั่นพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนโดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานดานบริการเพื่อให
ครูผูสอนไดรับทักษะประสบการณในงานบริการดานตาง ๆ อันจะสามารถนํามาถายทอดองคความรูใหกับนักเรียน นักศึกษา
ไดอยางดีตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแกครูผูสอน
6.2 เพื่อเปนการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการอันจะเอือ้ ประโยชนตอความรวมมือดานตาง ๆ ในอนาคต
6.3 เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาโดยการมุงเนนถายทอดจากประสบการณจริง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนสาขาวิชาการโรงแรมไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานดานบริการ
อยางนอยปการศึกษาละ 1 คน เปนเวลา 1 เดือน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนสาขาวิชาการโรงแรมไดรับประสบการณวิชาชีพจากการเรียนรูปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและ
สามารถนําความรูประสบการณที่ไดมาพัฒนาวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมไดอยางดี
8. สถานที่ดําเนินการ

สถานประกอบการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
มกราคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญดานทักษะในสาขาวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
11.2 สัมพันธภาพที่ดีระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอันจะเอื้อประโยชนดานความรวมมือในอนาคต
11.3 นักเรียน นักศึกษาไดรับการถายทอดทักษะวิชาชีพที่ดีจากครูผูสอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนสาขาวิชาการโรงแรมไดเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนางานดาน
บริการอยางนอยปการศึกษาละ 1
คน เปนเวลา 1 เดือน
เชิงคุณภาพ
- ครูสอนวิชาการโรงแรมไดรับ
ประสบการณวิชาชีพจากการเรียนรู
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและ
สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดมาพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับ
นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมไดอยางดีผา นเกณฑ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจความตองการเขารวมโครงการ - แบบสอบถาม
เช็คชื่อ

- จากแผนการเรียนและแผนการ
ฝกอาชีพ
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- การนําไปใชจัดการเรียนการสอน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

387

กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 28

การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

2. ผูรับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

กรกฎาคม 2558

5. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการระหวางสถานศึกษารวมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และฝมือแรงงานในอนาคตใหตรงกับความตองการของภาคเอกชนและตลาดแรงงานของประเทศ ดังนั้นการจัดการทวิภาคีใน
ระดับสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดทวิภาคี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันของ
บุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาระบบทวิภาคี
6.2 เพื่อใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนําความรูที่ไดรับมาใชไดถูกตองเหมาะสมเกิด
ผลดีตอการเรียนการสอน
6.3 เพื่อสรางเครือขาย และขยายผลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษา และสถานประกอบการรวมกันจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับสถานศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการเขารวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับนักเรียน ผูป กครอง และสถานประกอบการ
ดําเนินการ
ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานประกอบการมีความเขาใจในการจัดทวิภาคีมากขึ้น
11.2 สรางเครือขายระหวางบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดทวิภาคีไดเพิ่มขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเขารวมโครงการ
จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบากรมีความรูความ
เขาใจในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีมากขึ้น
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เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

389

กลยุทธที่ 15 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. โครงการที่ 29

สรางความรวมมือกับสถานประกอบการและพิธีลงนาม

2. ผูรับผิดชอบ

งานความรวมมือ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปจจุบันโยเฉพาะดานอาชีวศึกษานั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมมือกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ และชุมชนเพื่อที่จะไดทราบขอมูลความตองการและสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษาที่จะกาว
สูตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นจะเปนขอมูลนั้นจะเปนขอมูลจากสภาพการปฏิบัติงานจรองในการทํางานเสมือน
เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนใหพรอมและมีคุณลักษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน การทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอันจะมีผลตอการพัฒนาหนวยงานและชุมชนตามลําดับ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษารวมกันทุกภาคสวน
6.2 เพื่อใหไดแนวทางในการดําเนินงานความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาดานตาง ๆ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาดานตาง ๆ
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูดําเนินโครงการเกิดความตระหนักในการพัฒนาความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษารวมกับทุกภาคสวน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และหนวยงานที่รวมโครงการ
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9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประสานงานกับแผนกวิชาและหนวยงานภายใน
ดําเนินการ
ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
8,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
8,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาดานตาง ๆ รวมกับทุกภาคสวน
11.2 ผูแทนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมลงนามความรวมมือ
11.3 มีการประชุมติดตอผลการดําเนินงานความรวมมือ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการและหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเขารวมลงนาม
ความรวมมือ 12 แหง
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความ
รวมมือและการจัดการอาชีวศึกษา
ดานตาง ๆ
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เครื่องมือประเมิน

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการเปนครูนักวิจัย
1. สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน
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กลยุทธที่ 16 : เพิ่มศักยภาพการนเปนครูนักวิจัย
1. โครงการที่ 1

สงเสริมการทําวิจัยสถาบัน

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันหนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญกับการวิจัยเปนอยางมากโดยเฉพาะ
การวิจัยปะยุกตที่เนนการนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและองคกรโดยตรงและทําอยางตอเนื่องโดยใชวิธี
วิทยาการวิจัยในลักษณะตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับเรื่องที่ตองการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งเรามักจะเรียกการ
วิจัยในลักษณะนี้วา “การวิจัยสถาบัน”
การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรู ความเขาใจ ความถูกตอง ในสิ่งที่ตองการศึกษาการรวบรวมขอมูล การ
จัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหและตีความหมายของผลที่ไดจากการวิเคราะหซึ่งเปาหมายที่สําคัญ คือ การไดมาซึ่งความรู
ความเขาใจในสิ่งที่ตองการศึกษาอยางถูกตองตามหลักวิชาเปนการกระทําอยางมีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกตองได
การวิจัยเกิดขึ้นดวยเหตุผลที่สําคัญ 2 ประการ คือ การวิจัยเพื่อความรูทางวิชาการ และการวิจัยประยุกตซึ่งเปนหารวิจัยที่
นําผลมาใชในทางปฏิบัติโดยตรงเพื่อใชผลการประเมินนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผน วิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของสถานศึกษารวมทั้งมีการกําหนดใหการวิจัยสถาบันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา วิจัยสถาบันทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องที่สําคัญคือสถาบันจะไดงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริง
งานวิจัย เป นผลงานทางวิช าการที่ นาเชื่อ ถือโดยนโยบายสํา นักงานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาไดมุ งเน นให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสงเสริมใหครูทําวิจัยสถาบัน
6. วัตถุประสงค
6.1 วิจัยเพื่อแกปญหาเมื่อสถาบันมีปญหาหรืออุปสรรคจําเปนตองมีการวิจัยสําหรับใชเปนขอมูลในการตัดสินใจติดตาม
และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของสถาบัน เชน ปญหานักศึกษาที่ลาออกกกลางคัน ปญหานักศึกษาเขาศึกษาใน
สถาบันนอย
6.2 วิจัยเพื่อการตัดสินใจในกรณีที่ไมมีปญหาแตตองการตัดสินใจในบางเรื่อง เชน การขยายวิทยาเขต การเปด
หลักสูตรใหม เปนตน หากมีผลงานวิจัยที่มีขอมูลสนับสนุนและยืนยันไดก็จะทําใหการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม
6.3 วิจัยเพื่อวางแผนอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางเหมาะสม เชน การศึกษา
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แนวโนมทางเศรษฐกิจ แนวโนมทางสังคม แนวโนมของนักศึกษา และแนวโนมของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ดําเนินงานของสถาบัน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนในแตละแผนกมีผลงานวิจัยไมต่ํากวา 1 เรื่องตอปการศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีขอมูลสนับสนุนสําหรับการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน
- มีวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชาสัมพันธ
ดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย

คาวัสดุ
50,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
50,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีงานวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพทุกแผนกวิชา
11.2 สถาบันมีขอมูลสนับสนุนการสําหรับการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนผลงานวิจัย
เชิงคุณภาพ
- การประเมินคุณภาพงานวิจัยสถาบัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิจัย
สถาบัน

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทํารนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร
จัดทําสื่อการสอน
การพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครูผูสอน
เผยแพรเอการความรูการเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
เผยแพรผลงานการทําวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐผูเรียนและครูผูสอน
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 1

จัดทํานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (กลุมวิชาวิทยาศาสตร)

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมเปนวิธีการ กระบวนการ หรือสื่อ สิ่งประดิษฐที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
คุณลักษณะตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งนับไดวานวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทํานวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นวัตกรรมทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร 1 นวัตกรรม
7.2 เชิงคุณภาพ
- มีนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
- ผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกันเกิดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรไดเทา ๆ กัน
8. สถานที่ดําเนินการ

หองวิทยาศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ศึกษาคนควานวัตกรรมที่เหมาะสม
จัดซื้อวัสดุ
จัดทําเคาโครงนวัตกรรม
ผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาความเที่ยง (Validity)
ปรับปรุงจัดทํานวัตกรรม
ทดลองใช
ศึกษาผลการใช
สรุป

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
20,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
ภาคเรียนที่ 1/2558
กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
11.2 ผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกันเกิดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรไดเทา ๆ กัน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ผูเรียนระดับ ปวส. จํานวน 175 คน - การสังเกต
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู - การทดสอบ
วิชาวิทยาศาสตร
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เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 2

จัดทําสื่อการสอน

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาคหกรรม

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเปนสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปดการเรียนการ
สอนสายอาชีพ แผนกวิชาคหกรรมเปนสาขาหนึ่งที่เปนการเรียนการสอนและมุงเนนใหผูเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงคตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงตองเนนใหผูเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตาม
ความตองการของผูเรียนและหลักสูตรรวมถึงกระบวนการแกไขปญหาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยการใช
สื่อ
แผนกวิชาคหกรรมจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําสือ่ การเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนมีทักษะความรู ความสามารถ และคุณสมบัติอันพึงประสงคเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อทราบปญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
6.2 เพื่อทราบทัศนคติและความตองการของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จัดทําสื่อเพื่อพัฒนาบทเรียนรายวิชาของแผนกวิชา 1 รายวิชา
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูสอนมีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสอนทําใหผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
4,000

คาวัสดุ
1,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน – สิงหาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สามารถแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน
11.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติอันพึงประสงคตรงตามความตองการของวิชาชีพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนมีความรูความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
เชิงคุณภาพ
- พัฒนาบทเรียนรายวิชาของ
แผนกวิชา

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

- รายงานการใช

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 3

การพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เป น ไปตามนโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มุ ง ให ค รู แ ก ป ญ หาในชั้ น เรี ย นโดยใช
กระบวนการวิจัย งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ จึงไดมีการติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว และเปนการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหครูผูสอนพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยแกปญหาในชั้นเรียน
6.2 เพื่อติดตามผลการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไมต่ํากวารอยละ 80 ของครูผูสอน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนมีคุณภาพทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุ
ดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,100

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
มีนาคม และ กันยายน 2558
มีนาคม และ กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,100

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผลการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนแนวทางการพัฒนาผูเรียน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมินคุณภาพ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 4

เผยแพรเอกสารความรูการเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะชวยใหครูมีวิถีชีวิตของการทํางานครูอยางเปนระบบเห็นภาพของงานตลอดแนวมีการ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกตาง ๆ ไดกวางขวางและลึกซึ้งขึ้นแลวจะตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ อยาง
มีเหตุผลและสรางสรรคครูนักวิจัยจะมีโอกาวมาขึ้นในการคิดใครควรเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะสามารถบอก
ไดวางานจัดการเรียนการสอนนี้ที่ปฏิบัติไปนั้นไดผลหรือไม เพราะอะไร
นอกจากนี้ ครู ที่ ใช ก ระบวนการวิ จั ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนนี้จ ะสามารถควบคุ มกํ า กับ และพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานของตนเองไดอยางดีเมือ่ ครูผูสอนไดสอนไดทําการวิจัยในชั้นเรียนควบคูไปกับการปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสมแลว
จะกอใหเกิดผลดีตอการศึกษากลาวคือนักเรียนจะมีการเรียนรูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียน
จะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิถีของครู เพื่อใหครูพัฒนาไปสูความเปนครูอาชีพในสังคมวิชาการของวิชาชีพครู
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยใหกับครูผูสอน
6.2 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารการเขียนรายงานการวิจัย จํานวน 70 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนเขียนรายงานการวิจัยได
- ครูผูสอนจัดทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ศึกษาขอมูลการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกตอง
จัดทํารูปเลมเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอนเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบที่ถูกตอง
11.2 ครูผูสอนมีความเขาใจในการทําวิจัยมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- เอกสาร จํานวน 70 เลม
เชิงคุณภาพ
- งานวิจัยครูผูสอนมีคุณภาพ
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วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับ

- การนับ

- การตรวจประเมินงานวิจัยโดย
คณะกรรมการ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 5

เผยแพรผลการทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐผูเรียนและครูผูสอน

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนขอมูลในการประกันคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยจะตองมีการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐของผูเรียนและครูผูสอนในหลายชองทาง
6. วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนและครูผูสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ภาคเรียนละไมต่ํากวา 3 ผลงาน 4 ชองทาง
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีขอมูลที่เชิงประจักษดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
มีนาคม และ กันยายน 2558
มีนาคม และ กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- มีขอมูลเชิงประจักษดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนและครูผูสอน
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนผลงานและจํานวนชอง
ทางการเผยแพร
เชิงคุณภาพ
- ขอมูลเชิงประจักษดานงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของ
ผูเรียนและครูผูสอน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ลงบันทึก

- แบบบันทึกรายงาน

- ประเมินคุณภาพ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 6

ประเมินการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ จําเปนตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่ อนําผลการแระเมินไป
พัฒนางานในครั้งตอ ๆ ไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ
6.2 เพื่อนําผลการประเมินเสนอตอฝายบริหารนําไปพัฒนาปรับปรุงโครงการตาง ๆ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
7.2 เชิงคุณภาพ
- การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ มีการพัฒนาจากเดิม
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
12,200

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
12,200

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผลการประเมินเปนแนวทางการพัฒนางานตอไป
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/คาเฉลีย่ ความ
พึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ศึกษาผลการดําเนินงาน

- แบบสอบถาม

- ศึกษาระดับความพึงพอใจ

- แบบสอบถาม
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407

กลยุทธที่ 17 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
1. โครงการที่ 7

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม

2. ผูรับผิดชอบ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
อาชีศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดใหมีการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเปนประจําทุกป
เปนตนมาซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาใหเปนนักคิดนักประดิษฐโดยอาศัย
ความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการสรางผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไป
ประยุกตใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติจึงไดจัดใหมีการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมขึ้นและไดนํา
ผลงานเพื่อที่จะแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและระดับภาคตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนรูจักประดิษฐคิดคนผลงานสิ่งประดิษฐโดยอาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และทักษะวิชาชีพเปนพื้นฐานในการประดิษฐคิดคนสิ่งประดิษฐ
6.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบกลาคิดกลาปฏิบัติอยางมีเหตุผล และแลก
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณไดอยางกวางขวาง
6.3 เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมสงเขาประกวดระดับภาคไดผลงานสิ่งประดิษฐที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชงานไดจริงและสงเขาประกวดในระดับภาค
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไดสิ่งประดิษฐ จํานวน 3 ชิ้นงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ไดสิ่งประดิษฐที่เปนผลงานของนักเรียน นักศึกษาอันเกิดจากการประยุกตความรูและทักษะวิชาชีพในการพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ดําเนินการจัดทําสิ่งประดิษฐ
รายงานติดตามประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
90,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
มิถุนายน 2558
มิถุนายน และ ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน และ กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
90,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สิ่งประดิษฐ จํานวน 3 ชิ้น เกิดจากการประยุกตใชความรูและทักษะของนักเรียน นักศึกษา
11.2 สิ่งประดิษฐซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ไดสิ่งประดิษฐ จํานวน 3 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
- สิ่งประดิษฐนําไปใช

408

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับ

- การนับ

- ศึกษาระดับความพึงพอใจ

- แบบประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
1. ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา
2. เครื่องแบบสวย
3. สงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

ปกครองสัญจรรอบสถานศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
หนาที่ของงานปกครอง คือการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการไววางใจสงบุตรหลานเขามาศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยจะมีการดูแลอยางใกลชิดใหนักเรียน นักศึกษาหางจากความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความ
ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม ดานความพนันและการมั่วสุม ไมใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น ทาง
งานปกครองจึงจัดโครงการปกครองสัญจร และจัดครูเวรเพื่อตรวจตรารอบบริเวณวิท ยาลัยฯ ดานเขื่อนน้ํา และตลาด
เพื่อใหนักเรียนอยูในความปลดภัยตามกฎระเบียบที่ดีของวิทยาลัยฯ
6. วัตถุประสงค
- เพื่อลดความเสี่ยงในดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการพนันและ
การมั่วสุม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอชีวิตของตนเอง
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
สรุปและรายงานผลการดําเนินตามโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,500
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,500

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ปญหาดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม และดานการพนันและมั่วสุมลดลง
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรีทุกระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก
ในเรื่องความเสี่ยงดานตาง ๆ อันมี
ผลกระทบตอชีวิตตนเอง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การตรวจตรารอบวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหนาวิทยาลัยฯ

- การตรวจตรารอบวิทยาลัยฯ

- หนังสือลงชื่อครูเวรหนาวิทยาลัยฯ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

เครื่องแบบสวย

2. ผูรับผิดชอบ

งานปกครอง

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามหลักหนาที่ของงานปกครองซึ่งตองดูแลนักเรียน นักศึกษาใหอยูในกฎระเบียบของวิทยาลัยนอกเหนือจากการ
เนนเรื่องของกฎระเบียบตาง ๆ แลวการแตงกายก็ถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหบุคคลภายนอกรูจักสถานศึกษาและสงเสริม
ภาพลักษณของทั้งสถานศึกษาและตัวนักเรียน นักศึกษาดวยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาถือเปนชุดที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีใน
ตัว เองจึ ง ตอ งมี ก ารปลู ก จิต สํา นึ กในการรั กเครื่อ งแต งกาย และยัง เสริ มสร างความปลอดภัย แก ตั วนั กเรี ยนในเรื่อ งของ
อาชญากรรม อันตรายความเสี่ยงในดานสังคมและสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีการแตงกายถูกตองตามระเบียบจึงควรไดรับ
การเชิดชูเพื่อเปนกําลังใจแกนักเรียน นักศึกษา และเปนแบบอยางแกนักเรียนคนอื่นตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปลูกฝงนิสัยการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
6.2 เพื่อยกยองเชิดชูนักเรียนที่แตงกายถูกตองตามระเบียบ
6.3 เพื่อลดความเสี่ยงในดานความปลอดภัย และดานสังคม
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทึกระดับชั้น จํานวน 110 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการแตงกายถูกตองตามระเบียบ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการวางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินตามโครงการ
ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการทุกระดับชั้น
11.2 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมแตงกายถูกระเบียบมากขึ้น
11.3 นักเรียน นักศึกษามีความเสี่ยงในดานความปลอดภัย และดานสังคมลดลง
11.4 นักเรียน นักศึกษาไดรับการยกยองเปนตัวอยางเครื่องแบบสวย จํานวน 110 คน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
จํานวน 110 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีพฤติกรรมในการแตงกาย
ถูกตองตามระเบียบ

วิธีการประเมิน
- ขอรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมแตงกายเรียบรอยจาก
อาจารยที่ปรึกษา
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เครื่องมือประเมิน
- เอกสารตอบรับ

- การตรวจเครื่องแตงกายหนาวิทยาลัย - รายงานนักเรียนผิดระเบียบ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 18 : พัฒนาอัตลักษณของผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

สงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก

2. ผูรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเ รียนและผูส ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง
และเจริญกาวหนาพรอมแขงขันกับนานาประเทศไดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีแนวคิดยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูเรียนและสถานศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนให
ผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมการรวมมือกับหนวยงานภายนอก
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
6.2 เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
7.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการ
ติดตอประสานหนวยงานภายนอก
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
2,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
มกราคม – กุมภาพันธ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน – พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
2,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สรุปรายงานการเขารวมกิจกรรมตรง
ตามกําหนด
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญองการเขารวมกิจกรรม
ดานตาง ๆ

วิธีการประเมิน
- ประเมินการเขารวมกิจกรรม

415

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจในการเขารวม - แบบประเมิน
กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
2. วารสารประชาสัมพันธ
3. พัฒนาระบบเสียงตามสาย

416

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. โครงการที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจนถึงปสุดทายทุกคนตางมุงมั่นในความสําเร็จของการศึกษาซึ่งจะเปนความภาคภูมิใจ
ที่ไดศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตรสมดังที่ตั้งใจ งานทะเบียนไดเล็งเห็นความสําคัญของผูสําเร็จการศึกษาในความตองการ
ที่จะเห็นความสําเร็จที่เปนรูปธรรมจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการศึกษา
6.2 เพื่อใหผูเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียน เพื่อจะไดรบั ประกาศนียบัตร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อมอบประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 ทุกแผนก และระดับ ปวส.2 ทุกแผนก
7.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อใหการมอบประกาศนียบัตรดําเนินการไดอยางตอเนื่องรวดเร็วและเปนระเบียบ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
สรุปรายงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
20,000
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กุมภาพันธ 2558
กุมภาพันธ-มีนาคม 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
20,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สามารถดําเนินการมอบประกาศนียบัตรใหกับผูสําเร็จการศึกษา
11.2 จัดมอบอยางเปนทางการ มีพิธีการเพื่อกอใหเกิดความภาคภูมิใจ แกผูสําเร็จการศึกษาทุกคน
11.3 เปนแนวทางใหกับผูเรียนรุนตอไปจะเกิดความภาคภูมิใจในพิธีการมอบประกาศนียบัตร
11.4 ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพือ่ ใหเกิดผลสําเร็จทางการศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.3
และปวส.2 เขารวมพิธีประมาณ
90%
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับประกาศนียบัตรพึงพอใจใน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจน
เสร็จสิ้นพิธรี ับประกาศนียบัตร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- สํารวจการมาเขารวมพิธีของผูสาํ เร็จ
การศึกษา

- เช็คชื่อจากบัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2557

- สํารวจจากความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา

- แบบสอบถามการเขารวมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. โครงการที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ

2. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติในแตละป
การศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง หนวยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
6. วัตถุประสงค
6.1 เผยแพรขอ มูลขาวสาร ผลงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติใหสถานสถานศึกษาอื่นและหนวยงานภายนอกได
ทราบ
6.2 สานสัมพันธกับสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธสามารถจัดทําวารสารประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารแกบุคคลภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
อื่น และหนวยงานภายนอกไดทราบภาคเรียนละ 1 ฉบับ (ทําเผยแพร จํานวน 2,100 ฉบับ)
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง หนวยงานตาง ๆ และสถานศึกษาอื่นรับรูขอมูลขาวสารการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
รวบรวมขอมูลและภาพถายแตละกิจกรรม
รวบรวมขอมูลและภาพถายสงโรงพิมพ ฉบับที่ 1
รวบรวมขอมูลและภาพถายสงโรงพิมพ ฉบับที่ 2
แจกวารสาร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
168,000

420

ระยะเวลา (เดือน ป)
ตลอดป
กรกฎาคม 2557
มกราคม 2558
กันยายน 2558-กุมภาพันธ 2559

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
168,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- เพื่อทราบถึงการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัย
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนวารสาร
เชิงคุณภาพ
- แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วารสาร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- จํานวนผูรับวารสาร

- เอกสารการรับวารสารประชาสัมพันธ

- วิจัย ตอบแบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 19 : พัฒนาระบบประชาสัมพันธ
1. โครงการที่ 3

พัฒนาระบบเสียงตามสาย

2. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธใชการกระจายเสียงเพื่อใหบริการแกครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายนอก และผูปกครอง
ที่มาติดตอตลอดจนบริการจัดการรายเสียงตามสายในชวงเชาของแตละวันซึ่งเครื่องขยายเสียงและลําโพงที่มีอยูใชงานมานาน
มากจึงเสียและบางจุดมาไดยินเสียงตองเรียกชางมาซอมอยูตลอดเวลาทําใหการทํางานติดขัดและขาดการกระจายเสียงอยูเปน
ประจํา
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใชในการกระจายเสียงในวิทยาลัย
6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
6.3 เพื่อใหบริการเสียงตามสายแกครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองนักเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนลําโพงที่ติดตั้งในวิทยาลัย
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธวิทยาลัยอาชีวศึกษาทํางานดานการกระจายเสียงแกครู และนักเรียน นักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
7,000

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
20,000

รวมงบประมาณ
27,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ประกาศเสียงตามายไดยินชัดเจน
11.2 ทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ติดตั้งตามอาคารเรียนเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
- เอกสารคุณลักษณะสินคา
- รายงานผลการดําเนินงาน

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- ทดสอบความชัดเจนของเสียง

- เสียงที่ไดยิน

- ไดยินเสียงชัดเจน

- การทดสอบความชัดเจน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. งบประมาณจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 20 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
1. โครงการที่ 1

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2. ผูรับผิดชอบ

หัวหนางาน

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานของฝายตาง ๆ ถือวาเปนสิ่งสําคัญของสถานศึกษาเนื่องจากเปนเปนการพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการทํางานของฝาย
ตาง ๆ จะชวยใหงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 ไดรับวัสดุสํานักงานที่เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ
6.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพของการทํางาน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ไดใชวัสดุสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานที่ทํามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. สถานที่ดําเนินการ
9.
ที่
1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ดําเนินตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,136,000

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
1,136,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- มีวัสดุสํานักงานใชอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- มีความพึงพอใจในวัสดุวัสดุสาํ นักงาน - ประเมินเชิงประจักษ
เชิงคุณภาพ
- ใชวัสดุสํานักงานไดอยางมี
- ประเมินเชิงประจักษ
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน
- สภาพจริง
- สภาพจริง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1.
2.
3.
4.

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2560
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. โครงการที่ 1

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ผูรับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเปนจะตองมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการวางแผนจะชวยให
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนการกําหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการทํางานลวงหนาทําให
เกิดการเตรียมงานกอนการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้การวางแผนงานเกิดจากการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคทําใหกิจกรรมที่
ถูกกําหนดขึ้นมีทิศทางหรือจุดมุงหมายสูความสําเร็จตามเปาหมาย
ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่ อ เป น การกํ า หนดกิ จ กรรม ป จ จั ย งบประมาณ และเวลาให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นางานหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี
การทํางานโดยมีเปาหมายความสําเร็จนั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อใหเกิดคุณภาพตามเปาหมายของงานและ
แผนกวิชาตาง ๆ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
6.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการและแผนงานตาง ๆ
6.3 เพทอวางแผนใหการปฏิบัติงานดําเนินไปตามยุทธศาสตร และกลยุทธที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 80 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกตาง ๆ ไดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจากงานที่เกี่ยวของ
จัดระบบขอมูลแจกใหคณะกรรมการไดศึกษากอนเขาประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1
จัดระบบขอมูลใหมตามมติของคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
จัดระบบขอมูลใหมตามมติของคณะกรรมการ จัดทําเปนแผนฯ ฉบับราง
นําเสนอแผนฯ ฉบับราง ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทําเปนรูปเลมสําเนาใหผูที่เกีย่ วของ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม – กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบขอมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจําป - การนับจํานวน
งบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 80 เลม
เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกตาง ๆ ไดปฏิบัติงาน - การสอบถาม
ตามที่วางแผนไวใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
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เครื่องมือประเมิน
-

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. โครงการที่ 2

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ผูรับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษาจําเปนตองมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สรุปเปนขอมูลในการจัดสรรเงินสําหรับ โครงการตาง ๆ ในปงบประมาณตอไป ตลอดจนสามารถนํ าผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการไปพัฒนาโครงการไดอยางตอเนื่องซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานของงานหรือฝายตาง ๆ ครบวงจร (PDCA)
คือวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และนําผลไปแกไขปรับปรุง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป
6.2 เพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําป
6.3 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 80 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
- เปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินโครงการจากงานที่เกี่ยวของ
จัดระบบขอมูลเพื่อจัดทําเปนรายงานผลฯ ฉบับราง
เสนอรายงานผลฯ ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทําเปนรูปเลมและสําเนาใหผูที่เกี่ยวของ
เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนไดทราบ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
สิงหาคม – กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 รายงานผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบขอมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 80 เลม
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผูบริหาร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับจํานวน

- การสอบถาม
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-

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. โครงการที่ 3

ติดตามผลการดําเนินงานตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ในในการปฏิบั ติง านตามพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของบุ คลากรในสถานศึกษาจํ าเปนต องมีก ารติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สรุปเปนขอมูลในการจัดสรรเงินสําหรับ โครงการตาง ๆ ในปงบประมาณตอไป ตลอดจนสามารถนํ าผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการไปพัฒนาโครงการไดอยางตอเนื่องซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานของงานหรือฝายตาง ๆ ครบวงจร (PDCA)
คือวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และนําผลไปแกไขปรับปรุง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555-2557
6.2 เพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2555-2557
6.3 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- จําทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จํานวน ๘๐ เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
- เปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
แตงตั้งคณะทํางาน
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินโครงการจากงานที่เกี่ยวของ
จัดระบบขอมูลเพื่อจัดทําเปนรายงานผลฯ ฉบับราง
เสนอรายงานผลฯ ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
จัดทําเปนรูปเลมและสําเนาใหผูที่เกี่ยวของ

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 รายงานผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
11.2 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
11.3 สถานศึกษามีระบบขอมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน 80 เลม
เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผูบริหาร

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การนับจํานวน

- การสอบถาม
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-

- แบบสอบถาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 21 : พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
1. โครงการที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2560

2. ผูรับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนของคุณภาพทั้งมวลที่เกิดขึ้น และเปนหัวใจ
สําคัญของสถานศึกษา เนื่องจากจะเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนเป น
เครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นแกชุมชนและผูเกี่ยวของวาสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังเปนเอกสารสําหรับ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา
จากเหตุผลดังกลาวขางตน และอายุของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีที่กําลังจะ
หมดลง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจึงไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558 – 2560
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่พึงประสงค
ตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
6.2 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ของแผนกวิชา
6.3 เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานของงานตาง ๆ ในแตละฝาย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 74 คน ไดแก
1. ผูบริหาร 3 คน
2. หัวหนางาน 25 คน
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3. หัวหนาแผนกวิชา 12 คน
4. ครู 32 คน
5. เจาหนาที่ 2 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําแผนตาง ๆ ที่กําหนดไวไดสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ของแผนกวิชา
3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของงานตาง ๆ ในแตละฝาย
8. สถานที่ดําเนินการ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
9. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 แตงตั้งคณะทํางาน
2 ติดตอวิทยากรและที่พัก
3 รวบรวมขอมูลที่จําเปน
4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
5 ประเมินผลการอบรม
6 ติดตามและรายงานผล
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช (รายละเอียดแนบดานหลัง)
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
จํานวนเงิน
21,000
219,900

คาวัสดุ
13,137

ระยะเวลา (เดือน ป)
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
254,037

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560
เพื่อใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
11.2 แผนกวิชามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 เพื่อใชในการพัฒนา
ภายในแผนกวิชา
11.3 งานในฝายตาง ๆ มีคูมือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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12. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 74 คน ไดแก
1. ผูบริหาร 3 คน
2. หัวหนางาน 25 คน
3. หัวหนาแผนกวิชา 12 คน
4. ครู 32 คน
5. เจาหนาที่ 2 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ
สามารถจัดทําแผนตาง ๆ ที่กําหนดไวไดสาํ เร็จและ
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2558-2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2558-2560 ของแผนกวิชา
3. จัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานของงานตาง ๆ
ในแตละฝาย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

การนับจํานวน

-

สอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
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กลยุทธที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 1

พัฒนาการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มีนาคม - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายใหสถานศึกษาจัดตั้งศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อติดตอกับสถาน
ประกอบการโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.v-cop.net เพื่อบันทึกขอมูลของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
โดยเฉพาะนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 เพื่อเปนศูนยกลางระหวางนักศึกษาและสถานประกอบการที่ตองการ
นักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการ การบันทึกขอมูลนักศึกษาทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงขอมูลใหเป นปจจุบันได
ตลอดเวลาที่ตองการแมวาจะจบการศึกษาไปแลวก็ตามนอกจากนี้ในการดําเนินงานสถานศึกษาไดประสานงานกับสถาน
ประกอบการใหเปนสมาชิกและสามารถเขาถึงระบบขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาไดตามความตองการ
คณาจารย เ ปน บุ คคลที่มี ค วามสํา คั ญในการกระตุน ใหผู เรี ย นเห็ นความสํ าคั ญ และประโยชนข องศู น ยกํ า ลัง คน
อาชีวศึกษา ดังนั้นงานศูนยขอมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงานจึงจัดใหมีการอบรมประโยชนและความสําคัญของ
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดสามารถใชศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหคณาจารย ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
6.2 เพื่อใหคณาจารยกระตุนเตือนผูเรียนใหเห็นความสําคัญและประโยชนของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- คณาจารยของสถานศึกษาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเขาใจในการใชโปรแกรมศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของคณาจารยทั้งหมด
7.2 เชิงคุณภาพ
- คณาจารยของสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
จัดอบรมพัฒนาความเขาใจในระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
สรุปและจัดทํารายงานการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
7,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
7,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 คณาจารยของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 คณาจารยของสถานศึกษาสามารถกระตุนเตือนผูเรียนใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- คณาจารยของสถานศึกษาเขารับการ - ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อและการ
อบรมพัฒนาความเขาใจเกีย่ วกับ
เขารับการอบรม
ระบบการบริหารจัดการศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษาไมนอยกวารอยละ 80
ของคณาจารยทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- คณาจารยของสถานศึกษามีความ
- สังเกต
เขาใจ และตระหนักถึงประโยชนของ
ระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
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เครื่องมือประเมิน
- แบบลงชื่อการเขาอบรม

- รายงานการใชระบบงานศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษา
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กลยุทธที่ 22 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. โครงการที่ 2

พัฒนาบุคลากรกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผูรับผิดชอบ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ

มีนาคม - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีความกาวหนาไปมากสามารถสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ได อ ย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช เ ทคโนโลยี เ ป น แหล ง การเรี ย นรู ที่ สํ า คั ญ และมี ค วามทั น สมั ย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเห็นความสําคัญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบคนขอมูลจึงจัดใหมีการอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ และมีทัศนคติที่ดีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 เพื่อใหการสื่อสารในหนวยงานมีความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรของสถานศึกษาที่ตองการเรียนรูการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรุปและจัดทํารายงานการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
10,000

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- บุคลากรของสถานศึกษาสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เชิงปริมาณ
- จํานวนบุคลากรของสถานศึกษาเขา - บัญชีรายชื่อและการเขารับการอบรม - แบบลงชื่อการเขาอบรม
รับการอบรม
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู
- สังเกต
- รายงานผลการใชระบบสํานักงาน
ความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
ความรูคูประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 1

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแผนก

2. ผูรับผิดชอบ

แผนกวิชาการเลขานุการ

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

5. หลักการและเหตุผล
การดเนินงานของแผนกวิชามีจุดเนนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูในและนอกสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการอางมี
คุณภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
6.2 เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการทุกคน
7.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพโดยครูและผูเรียนมีสวนรวม
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
สรุปขอมูลจาก SAR ป 2557 ของแผนกวิชา
พิจารณาตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใจ
กําหนดกิจกรรม
ดําเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
พฤษภาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
ตลอดปการศึกษา
กันยายน 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 แผนกวิชามีระบบประกันคุณภาพภายในแผนก
11.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ผา น
เกณฑตามชั้นป
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีผลการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีทุก
มาตรฐาน

วิธีการประเมิน

443

เครื่องมือประเมิน

- สรุปจํานวนผูเ รียน

- แบบสรุป

- รายงานสรุปแตละมาตรฐาน

- รายงาน SAR แผนกวิชา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 2

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 นั้นกําหนดใหสถานศึกษามีการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพมาจากคุณครูทุกทานมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ การ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมใด ๆ สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของ
สถานศึกษา
6. วัตถุประสงค
6.1 เปนการจัดทําขอมูลในแตละมาตรฐานของครูผสู อน
6.2 เพื่อเปนขอมูลการดําเนินงานมาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชาและสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- ครูทุกคนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของครู ปการศึกษา 2557
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
กําหนดกรอบ และระยะเวลาการสงรายงาน
ติดตามและสรุปผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.3 ครูผูสอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของครู
เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในตนเอง

วิธีการประเมิน

445

เครื่องมือประเมิน

- จํานวนรายงาน

- แบบบันทึกสง

- สรุปผลการดําเนินงาน

- ขอมูลสรุป

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 3

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 นั้น กําหนดใหสถานศึกษามีการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
แผนกวิชาถือเปนผูกําหนดการพัฒนา การวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและเปนผูคอยตรวจสอบ
กํากับ ติดตามการทํางานของครูผูสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
6. วัตถุประสงค
6.1 เปนการจัดทําขอมูลในแตละมาตรฐานของแผนกวิชา
6.2 เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของแผนกวิชา/สถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- แผนกวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ปการศึกษา 2557
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
สงรายงาน
สรุปผล

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

ระยะเวลา (เดือน ป)
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ครูผูสอนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตนเอง
11.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.3 ครูผูสอนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
- ทุกแผนกวิชาจัดทํารายงานการ
- จํานวนนับ
ประเมินตนเองของแผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชามีการพัฒนา ปรับปรุงจุดที่ - ผลสรุปตามมาตรฐาน
ตองพัฒนาใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด

447

เครื่องมือประเมิน
- แบบสรุปสง

- ตารางสรุป

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 4

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เพิ่มเติม (2545) กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐาน 48 ใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในนั้นจะตองดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทําอยางตอเนื่องตลอดจนจัดทํารายงาน
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกภาคสวน
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
การกําหนดแผนพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ผูรับผิดชอบตามมาตรฐาน / ตัวบงชี้
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
การสรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-
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ระยะเวลา (เดือน ป)
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
-

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในแผนกวิชา งาน ฝายและครู
11.2 สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน อยูในระดับดี
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 7 มาตรฐาน 44
ตัวบงชี้
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานอยูในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- การสรุปรายงานตามมาตรฐาน/ตัว
บงชี้

- แบบตรวจติดตาม

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในสถานศึกษา

- รายงานการประเมินตนเองของครู
- รายงานการประเมินตนเองของ
แผนกวิชา
- รายงานการประเมินของตนเอง
สถานศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 5

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาประกอบดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพซึ่งการดําเนินงานเปนไปตามระบบ PDCA โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้
การตรวจสอบและดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการในทุก
ฝายจึงมีการดําเนินงานตามกระบวนการขางตนในทุกสวนการดําเนินงานระบบประกันเนนการมีสวนรวมทุกขั้นตอน และมี
การสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาพรอมทั้งเผยแพรไปยังสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดใหไดรับทราบ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
6.2 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนามาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา
6.3 เพื่อเผยแพรรายงาน SAR ของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
7.2 เชิงคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2557
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5
6

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
ขออนุมัติโครงการ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ (เก็บขอมูลชวงที่ 1)
ออกคําสั่งวิทยาลัย
ติดตามการดําเนินงาน (เก็บขอมูลชวงที่ 2)
สรุปรายงาน
เผยแพร

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
3,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กันยายน 2557
กันยายน – ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
มกราคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
3,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกภาคสวน
11.2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
11.3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานอาชีวศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองของ
แผนกวิชา
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองมีผลในระดับดีทกุ
มาตรฐาน

วิธีการประเมิน

451

เครื่องมือประเมิน

- จํานวนนับ

- สรุปรายงาน

- แบบสรุปรายงาน

- รายงานของกรรมการแตละ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 6

ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพเปนระบบของการประกันคุณภาพที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยคระกรรมการประเมินของ
สถานศึกษาและภายนอกเพื่อเปนการตรวจติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไมซึ่ง
จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยจะนําผลการประเมินมาพัฒนาและแกไขใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดใน
ทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเปนการตรวจสอบและประเมินผลการดเนินงานตามวงจร PDCA ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
6.2 เพื่อเปนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
7.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐาน
8. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน
2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
โดยตนสังกัด
3 จัดเตรียมขอมูลเพื่อรับการประเมิน
4 ตรวจสอบความเรียบรอย
5 สรุปผลการดําเนินงาน
10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
8,200

ระยะเวลา (เดือน ป)
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
8,200

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกภาคสวน
11.2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
11.3 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานอาชีวศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาไดรบั การตรวจประเมิน
ปการศึกษา 2555
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- คระกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัด - รายงานสรุปผลการประเมิน
สุพรรณบุรี
- การตรวจเอกสาร
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- แบบกํากับการประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธที่ 23 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. โครงการที่ 7

ความรูคูประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

2. ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2558

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนนอกจากจะสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการกิจกรรมเสริมแลวการใหความรูผานชองทางตาง
ๆ ก็เปนระบบกลไกที่สําคัญเชนเดียวกัน ความมุงหวังที่ใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพนั้น การประกันคุณภาพ
การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่ง การใหความรูความเปนไปของกระบวนการจัดการศึกษาที่เปนปจจัยกลไกตอการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอนใหเกิดกับผูเ รียน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการทักษะในสถานศึกษา
6.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จํานวนหองละ 2 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเขาใจดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. สถานที่ดําเนินการ

หองสรอยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9.
ที่
1
2
3
4
5

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน (ระบุกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน)
วิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ
เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
เตรียมขอมูลเอกสารตาง ๆ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน

10. คาใชจาย/งบประมาณที่ใช
หมวดรายจาย
คาตอบแทน
จํานวนเงิน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000

ระยะเวลา (เดือน ป)
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
สิงหาคม – ตุลาคม 2557
มกราคม 2558
มกราคม 2558

คาครุภัณฑ
-

รวมงบประมาณ
5,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียน นักศึกษาเขาใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11.2 นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12.การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
- จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ

วิธีการประเมิน
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เครื่องมือประเมิน

- นับจํานวน
- คาเฉลี่ย

- รายชื่อเขารวม
- แบบสํารวจ

- การสํารวจ

- แบบสํารวจ

