คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี นี้ การ
จัดสรรงบประมาณ เปนการแบงสรรงบประมาณของสวนราชการในรอบป เปนงบประมาณที่แสดงรายละเอียดเพื่อดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสวนราชการใชจาย ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ
แผนการใชจายงบประมาณและแผนความตองการครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเครื่องมือในการ
บริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยแผนงบประมาณกับแผนกลยุทธ จะตองสอดคลองกันและสามารถผสมผสานกันได โดย
มีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วมีการประเมินเพื่อใหทราบประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการใชจายงบประมาณ โดยควบคุมรายจายในดานตาง ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เกิดผลสัมฤทธิ์ และบูรณาการไดอยาง
เปนรูปธรรม
ทายนี้แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดทําโดยแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณของสวน
ราชการซึ่งจะทําใหเกิดสภาพคลองทางการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้งานวางแผนและ
งบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือไดพิจารณาปรับใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตอไป

ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ตุลาคม2557
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1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ และภูมิภาค

พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาค
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ

เปาหมายบริการ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชี

พ

2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพําบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

โครงการ
1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และหุนยนตอาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยละพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรม)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรมนอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสรางทุน
ปญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ และมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน

33. โรงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38. โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตรหนาที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ และมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนโยบายรัฐบาล นโยบา ยกระทรวงศึกษาธิการ และนโ ยบาย เปาหมายยุทศาสตร การผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ.

2555 – 2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย
1.1) รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.
1

.2) ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลด

ลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบกลุมเปาหมายใน
50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง
1

.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา

1

.4) เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา

1

.5) เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการ เลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน

และผูปกครอง
2) ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2

.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย

2

.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แหง จํานวน 4 แหง
2

.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง

2

.4) สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ

จัดหลักสูตรอาชีวะทองถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส
2

.5) มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโย

บาลรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปโตร
เคมี การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง อัญมณียานยนต
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2

.6) ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ

อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนเทียบ
โอนความรูและประสบการณ เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด
อาชีวศึกษา
ในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท.ฯลฯ
2

.7) สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก สถานประกอบการ อปท. และ

ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ
2

.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร

และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ
2

.9) เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวยอาชีวะทางไกล และเครือขายวิท ยุเพื่อการศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ (R-radio network)

3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3

.1) ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism,Project Based Learning Authentic
Assessment,การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณจ ริง อาทิ Fix it Center และ
กรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครูรุนใหม
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งตามความ
ตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ,วัยทํางาน,สูงวัย,สตรี ฯลฯ
- ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการ สอน สงเสริม
การประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
3

.2) ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีขีด ความสามารถ

ในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก ( Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ ( Function
Competency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับหองเรียน สรางเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมวิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย
เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถด านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการพัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้ง

การแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรี ยมผูเรียนสูการเปนประชาคม

ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา

English

Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ สนับสนุนการฝกงาน
ตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพสงเสริมการเรียนรู
ภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4

.1) ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ไดแก

Web Portal,E-office และData based รวมทั้งการปรับภาพลักษณเชิงบวก
4.2) ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance,Based Budgeting : SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบา
การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง,จัดหางบประมาณคาสา
4

ธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ

.3) ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการให

เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4

.4) ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัด

อาชีวศึกษา ดังนี้
- องคการ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบอาชีวทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
- องคการระหวางประเทศ ไดแVOCTECH,CPSC/APACC,SEARCA
ก
และUNVOC ฯลฯ
- ประเทศตางๆ ในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุน เดนมารก เยอรมัน
ฯลฯ

ย,

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เปาหมาย

ปรัชญา
“วิชาดี

มีทักษะ ใฝธรรมะ

สามัคคี

มีวินัย”

วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรูทางวิชาการทั้งในหองเรียนหองสมุดจากครู อาจารยนอก
สถานศึกษา และแหลงวิทยาการตางๆใหมีความรูในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและความรูที่
เกี่ยวของในการประกอบอาชีพและแหลงวิทยาการตางๆ ใหมีความรูในสาขาวิชาชีพที่
เลือกเรียนและความรูที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพตลอดจน การดํารงชีวิต
มีทักษะ การฝกความชํานาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพไดและหมั่นศึกษาฝกฝนหาความชํานาญใน
วิชาอื่นๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและ การดํารงชีวิต
ใฝธรรมะ

การศึกษาใหเขาใจและการนําหลักธรรมที่จําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันอยางปกติสุข

สามัคคี การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ การรวมมือรวมใจกันสรางชื่อเสียงมา

สูสถานศึกษาอันเปนที่รักยิ่ง

มีวินัย การเชื่อฟงและประพฤติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม ถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษารูบทบาทและหนาที่ของ
นักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มุงจัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลผลิต และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู

พันธกิจ
1.

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2.

จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

3.

พัฒนาการบริหารและการจัดการดานการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม”

เอกลักษณ
“บริการเยี่ยม

เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”

เปาประสงค
1.

ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
2. ดานการพัฒนางานวิชาการ
3. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมอยางตอเนื่อง และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเขาสูมาตรฐานสากล
2. จัดหาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใหพอเพียงกับจํานวนผูเรียนทุกสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
3. มีสวนรวมกับชุมชน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงานและ
ทองถิ่น
4. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ความโดดเดนของสถานศึกษา
(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดกิจกรรมวันครูแหงชาติ ประจําป

2557

โดยมีคณะผูบริหาร ครู และนักเรียน

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดโครงการ Chinese camp ป 2557 ระหวางวันที่ 13 - 30 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีรวมกับการประปาสวนภูมิภาค
สาขาไชยา พรอมดวยนายสุคนธ ชูรักษา ผูชวยผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี (ชั้นพิเศษ) รวม
รับ-สง เสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเปนประธานเปดศูนย ๓ วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว ตะกรบ จังหวัดสุราษฏรธานี
ในพระอปุถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ตําบลตะกรบ
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดกิจกรรมไหวครูและมอบทุนการศึกษาประจําปการศึกษา
12 มิถุนายน 2557

2557 ในวันที่

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นํานักศึกษาสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ และสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน เขารับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคํา) ระดับ 1 ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 ณวิทยา
ลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี โดยมีครูผูควบคุม นางเสาวณีย ไกรนุกูล มีนักศึกษาผานการทดสอบ จํานวน 35 คน

นายโสภณัส แซฝา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการพัฒนาเว็บเพจแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ

การแขงขันทักษะ

คอมพิวเตอร ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม
2557 ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีครูผูควบคุม นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมกับเหลากาชาดจังหวัดสุราษฎรธานีไดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดกิจกรรม

“กีฬาสีตานยาเสพติด

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําป 2557 ” ซึ่งจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และกิจกรรมกีฬาสีภายนอก ในวันที่
ราษฎรธานี

7–

8 กรกฎาคม

2557 ณ

สนามกีฬากลาง จังหวัดสุ

อาจารยผูฝกสอนลูกเสือ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดฝกซอมเดินแถว เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2557 เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดไปทําการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ณ สนามกีฬาแหงชาติ
สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการและคณะผูบริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมบันทึก
เทปถวายพระพรเนือ่ งใน โอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

“วันแม

แหงชาติ ” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎรธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี คณะผูบริหาร และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเขา
รวมพีธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี พรอมรวมขบวนกลองยาวแห
เทียนพรรษา ณ วัดธรรมบูชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาสุราษฎรธานี เขารวมการประกวดอาหารจากขาวไรซเบอรรี่ ระดับภาค ณ หางเซนทรัล พลาซา สุราษฎรธานี
โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) วันที่
รางวัลประกอบดวย
1. รางวัลชนะเลิศ

ประเภท อาหารพื้นเมืองจานเดียว เมนู4 เซียนแดนใต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมนูผักริมรั้ว

และ 3. รางวัลชนะเลิศ เมนูเงาะสอดไสไรซเบอรรี่

25

กรกฎาคม

2557

โดยไดรับ

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีพรอมดวยคณะครูเจาหนาที่ และนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เขารวม “โครงการ 108 อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันคลายวันราชสมภพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร”ระหวางวันที่ 28 - 29กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณสุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี คณะผูบริหาร และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี ไดเขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557
17

ณ หองโสตทัศนูปกรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นายสุทธิพัฒน อมรกุล รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกิจการนักเรียนนักศึกษา พรอมดวยคณะครู และนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ12 สิงหาคม57 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงทักษะวิชาชีพระดับชาติงานแกะสลักน้ําแข็ง งานปนดิน งานแกะสลักโฟม
ในงานวันสถาปณาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระหวางวันที12-15
่ สิงหาคม 2557

เพื่อคัดเลือกทีมเปนตัวแทนการแขงขันแกะสลักน้ําแข็งนานาชาติ นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลไดแก 1. นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ, 2.
นายอุดมพจน อองผูด,ี 3. นายสหภาพ รักรอด ปวช.3 แผนกวิจิตรศิลป, 4.นายธิติ จิระปฏินันทปวช.2 แผนกการออกแบบ ครูผู
ควบคุมการแขงขัน นายพฤติพงษ วงศวรรณา
0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงาน “มุทิตาจิต

2557”วันวานแหงความสําเร็จ สูความภาคภูมิใจ

2557 ใน

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ หองประกายเพชร โรงแรมไดมอนพลาซาสุราษฎรธานี

นางสาวเกษวดี รุงเรือง นางสาวรุงสิริกิตอรัญญะ และนางสาวจุฑามาศ ภิรมยเปนตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี เขา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาเสน หมี่กึ่งสําเร็จ”โดยมีครูผูควบคุม นายสามารถ เนียมมุณี, นางนริศรา ปท
นิช และนางสาวยุภาวรรณ ใสดํในวัา นที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดนํานักเรียนเขารวมการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ เงินทอง ของมีคาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผูควบคุมนางจริยาท
ประดิษฐทรัพย และนางสาววิมล สุพรรณดิษฐ

นางสาวจันทิมา ทองสงค นางสาวสุภาพร โชติรัตน นายพิพัฒน ศรีสุวรรณ

นายอภิวัตร เกตแกว นางสาว

ศิรินันท ทองหยอด เปนตัวแทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรเขารวมโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเปนผูประกอบการ
จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาผลิตซอสผัดเผ็ดสมุนไพร ผานการคัดเลือกทีมธุรกิจดีเดน 20 ทีมและ
เขารอบการเขียนแผนธุรกิจดีเดน 1 ใน 6 ทีมสุดทาย โดยมีครูผูควบคุมนางฉวีวรรณจันทรชิต นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี และ
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเดิมใชนามวา

“โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาสุราษฎรธานี ”โดยการอนุมัติของ

กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปดรับนักเรียนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดําเนินการสอนตาม
หลักสูตร 2 ปรับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี (โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
ในปจจุบัน) โดยนางสาวชุลีอาตมะมิตรเปนครูใหญมีนักเรียน 32 คน
ครูแผวพรหมสวัสดิ์และครูกฤษณบุญยรัตนมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจํานวน 4 ไร 1 งาน80.3 ตารางวาบนถนน
ตลาดใหมหางจากตลาด 1 กิโลเมตรสรางอาคารไมสองชั้นและยายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484เปดสอนตามหลักสูตรชาง
เย็บเสื้อผาจนถึง พ.ศ.2491กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาแผนกการชางสตรีเรีย2น ปและ
เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุราษฎรธานี”
พ.ศ.2498 ไดรับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดินจํานวน 3 ไรพ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียน
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการชางสุราษฎรธานี และโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดตั้งเปน
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีวิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”1 เมษายน 2523 ไดแยกตัวจัดตั้งเปนวิทยาลัยใหมชื่อวา “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี”

4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา

: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

: Suratthani Vocational College

ที่ตั้งสถานศึกษา

: เลขที่ 456/3 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี รหัส 84000

โทรศัพท :0-7728-2001,0-7728-4499
โทรสาร :0-7727-2631
เว็บไซต :www.svc.ac.th
อีเมล :svcsurat@yahoo.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา
พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร 1งาน 80.3ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น20หลังมีหองทั้งสิ้น 221

หอง ไดแก

1. อาคาร 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม

จํานวน1

หลัง 15 หอง

2. อาคาร 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและการโรงแรม

จํานวน1

หลัง 30 หอง

3. อาคาร 3 ประเภทวิชาพื้นฐานและสํานักงาน

จํานวน1

หลัง 33 หอง

4. อาคาร 4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/โรงอาหาร/หองสมุด จํานวน

1

หลัง 21 หอง

5. อาคาร 5 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร /หองปฏิบัติการโรงแรม จํานวน

1

หลัง 35 หอง

6. อาคารสปาและความงาม จํานวน

1 หลัง1 หอง

7. ศาลาพระพุทธรูป จํานวน

1 หลัง1 หอง

8. หองน้ํา-หองสวมนักเรียนนักศึกษา จํานวน

1 หลัง 54 หอง

9. แฟลตพักอาศัย จํานวน

1 หลัง15หอง

10. บานพักครูแฝด 2 ชั้น

จํานวน 3

หลัง 6หอง

11. หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 จํานวน

1 หลัง-หอง

12. บานพักคนงาน-ภารโรง จํานวน

5 หลัง5หอง

13. อาคารรวมใจ (ประชาสัมพันธ) จํานวน

1 หลัง 5 หอง

14. ศาลาพักผอน

จํานวน 1 หลัง - หอง

ตราประจําวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย

สีฟ้า
สีเหลือง
“สีฟาและสีเหลือง”

ดอกไมประจําวิทยาลัย

“ดอกเฟองฟา”

เพลงมารชวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา กอเกิดมาเปนสถาบันเกริกไกร ศูนยรวมชาวชางทั่วทั้งไทยฝกคนไปคอย
รับใชประชา ฟา-เหลืองสีหลัก สัญลักษณแหงความแกรงกลา เราทุกคนบูชา

นพมาศนั้นหนาพระ

มารดรพวกเราลวนสามัคคีรวมชีวีสรางพลังดังสิงขร อยูแหงไหนใกลไกลไมอาทร ไมราวรอนพรพระเจา
คุมเราเอย...

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

ฝายบริหารทรัพยากร

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ฝายพัฒนากิจการฯ

ฝายวิชาการ

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

หัวหนางานกิจกรรมฯ

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

หัวหนางานบุคลากร


หัวหนางานการเงิน

ั

หัวหนางานครูที่ปรึกษา


หัวหนางานวิทยบริการฯ

หัวหนางานความรวมมือ

หัวหนางานปกครอง
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอุบล

หัวหนางานการบัญชี

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ศ

หัวหนางานแนะแนวฯ
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

หัวหนางานพัสดุ

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
หัวหนาแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

หัวหนางานสวัสดิการฯ
หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หัวหนางานอาคารสถานที่
โ
หัวหนางานทะเบียน

นางสนทรีแขงขัน

หัวหนางานศูนยบมเพาะฯ
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร

่

นางสาวสธิดา พัลลภดิษฐสกล

หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป

หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
นายสมจิตแขงขัน

หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

หัวหนาแผนกวิชาสปาและความงาม

หัวหนาแผนกวิชาการเลขานุการ
นางอรทัยเมืองแมน

หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นายกําชัย ณ พัทลุง

หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม

หัวหนาแผนกวิชาสัมพันธธุรกิจนายแสน
ี
ศ
หัวหนาแผนกวิชาการขาย
/การตลาด

โครงสรางผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นางสาววิภา สามสุวรรณ

นายสุทธิพัฒนอมรกุล

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

ฝายบริหารทรัพยากร

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสีดาขํากลิ่น
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางจิราวรรณนวลรอด
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ฝายวิชาการ

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
1. หนวยงานรับผิดชอบ

: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3

3.2,3.3

ยุทธศาสตร

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
4

6

6.1

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

-

5

4. สภาพปจจุบันหลักการและเหตุผล
ดวยในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดสุราษฎรธานีมีประเพณีที่ดีงามเปนเอกลักษณของจังหวัดและปฏิบัติสืบตอกันมาชา
นาน คือการชักพุมผาปา ซึ่งมีทั้งพุมผาปาของเอกชนและหนวยงานราชการจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของไทย วิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเปนสถานศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา มีสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพมาใชในการฝกประสบการณโดยจัดทําพุมผาปาเพื่อสืบสานประเพณีของจังหวัด

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชความรูและทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพ
5.2 เพื่อรวมสงเสริมอนุรักษและสืบสานประเพณีทองถิ่น

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร เขารวมกิจกรรมจํานวน 3,023 คน
6.2

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร ไดมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษและสืบสานประเพณีของ

ทองถิ่นอันดีงาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมตาง ๆ ทําใหมีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสมรรถนะอาชีพตามความตองการของตลาด
เชิงปริมาณ

: ผูเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาตุลาคม 2557 - กันยายน 2558(ปงบประมาณ 2558)
7.2 สถานทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2.แตงตั้งกรรมการ
3.ประชุมคณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
5. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
หมวดรายจายประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินงาน

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเรียนไดใชความรูและทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพเกิดเปนผลงานสรางสรรค
9.2 ผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริม อนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถิ่น โดยสะทอนถึงคุณธรรม จริยธรรม
ของผูเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
1. ชื่อบุคคล/ผูรับผิดชอบโครงการ

:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

(ฝายแผนงานฯ และงานบุคลากร)
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ขอที่

ยุทธศาสตร

3
4

3.1
4.1,4.3

1,3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
-

-

-

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)


ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ


 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบาย
สถานศึกษา 3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

-

-

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นของบุคลากรในสถานศึกษาและในอาชีวศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎรธานีจะประสบผลสําเร็จได จึงควรจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคุณครูไดมีความรูลงมือเขียนจริงมีผูใหคําแนะนํา และ
ตรวจความถูกตองในเบื้องตนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อใหบุคลากรที่เขารับอบรมไดมีความรู ในการเขียนผลงานทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
5.2 เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการได
6.3 เพื่อใหบุคลกรที่เขาอบรมเขียนผลงานและสงผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะได

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขาราชการ คศ.3 จํานวน 30 คน
6.1.2 ขาราชการ คศ.4 จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีบุคลากรที่ไดเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และนําความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ขาราชการ คศ.3 และขาราชการ คศ.4 จํานวน 80 คนไดรับความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น และนําความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานและรับสมัครผู
เขาอบรม
3. ดําเนินการ
4. สรุปผล ประเมินผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

หมายเหตุ

บกศ.

รายการ

งบดําเนินการ

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 14 ชม. x 1,200 บ.

16,800

-

-

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน x 75 บ. x 2 มื้อ

6,000

-

-

- คาอาหารวาง จํานวน 40 คน x 25 บ. x 4 มื้อ

4,000

-

-

- คายานพาหนะไป-กลับ นครราชสีมา-สุราษฎรฯ

7,000

-

-

- คาของที่ระลึก

1,200

-

-

- วัสดุในการจัดทําเอกสารอบรม

5,000

-

-

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน

(ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ)
คาใชสอย

(เครื่องบิน รถประจําทาง – แท็กซี่ )
คาวัสดุ

- ปายไวนิล
รวมทั้งสิ้น

1,200

-

-

41,200

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นทั้งระดับ
ชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน
ในการทํางาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

3
4

3.1
4.1,4.3,
4.4

ยุทธศาสตร

8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
4

3

3.3,3.9,
3.10

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

-

-

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ โดยบุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารและบุคลากร

สถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนที่กาวหนาทันเหตุการณ สามารถเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ประกอบกับภารกิจหลักของการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะตองจัดการเรียน
การสอนอาชะที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสงเสริมใหมีความรูเขาใจและมี
ศักยภาพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบัน การศึกษาการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5.3 เพื่อนําประสบการณจากการศึกษาดูงานมาเปนแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
6.1.2 ขาราชการครู จํานวน 67 คน
6.1.3 บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 2 คน

6.1.4 ลูกจางประจํา จํานวน 6 คน
6.1.5 พนักงานราชการ

จํานวน 6 คน

6.1.6 ครูจางสอน จํานวน 33 คน
6.1.7 เจาหนาที่

จํานวน 32 คน

6.1.8 คนงาน-ภารโรง

จํานวน 6 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา สามารถนําความรูมาพัฒนา

สถานศึกษาพัฒนาตนเองและนักเรียนนักศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
รายงานผลการศึกษาดูงาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

ภายในประเทศและตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงานผูเกี่ยวของ
3. ศึกษาดูงาน
4. รายงานผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางและฝกอบรม

-

-

500,000

-

-

135,000

-

-

635,000

คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูประสบการณจากการศึกษา-ดูงานมาพัฒนาสถานศึกษา สามารถบูรณาการและ
สนับสนุนการอาชีวศึกษาแนวใหมใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน กอใหเกิดวิสัยทัศนกวางไกลและมีความสามัคคีในหมู
คณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองคการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3

ยุทธศาสตร

3.1

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1,3,5

3

3.1,3.12

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

5

-

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดานสายอาชีพ มีการบริหาร
จัดการทางดานตาง ๆ เชน การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดตอประสานงานกับชุมชน สังคม รวมถึงการปรึกษาหารือ
รวมกันของผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ เปนสิ่งจําเปนยิ่งในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่องคการไดตั้งไว
การจัดการประชุม จึงถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหวิทยาลัยฯ ไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อ
องคการ นําขอมูลที่ไดใชไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพตอไป

ใชในการบริหารจัดการ

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประชุมใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ มีผูบริหาร และครู เขารวมโครงการจํานวน 110 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ผูบริหาร และครูไดรับขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ นําขอมูลที่ไดไป
แกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

นําขอมูลที่ไดใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ

:

จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานในสวนที่
เกี่ยวของ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชสอยในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

60,000

-

-

60,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :
โดยออม :

ไดรับงบประมาณในการจัดประชุม
ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการองคการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

4

4.4

ยุทธศาสตร

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1,9

1

3.1
3.4
3.10

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

9

7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดานสายอาชีพ มีการบริหารจัดการ
ทางดานตาง ๆ เชน การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การติดตอประสานงานกับชุมชน สังคม รวมถึงการปรึกษาหารือรวมกัน
ของผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ เปนสิ่งจําเปนยิ่งในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบรื่น และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่องคการไดตั้งไว

การจัดการประชุม จึงถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหวิทยาลัยฯ ไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อ

ใชในการบริหารจัดการ

องคการ นําขอมูลที่ไดใชไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประชุมใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

คณะผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับการประชุม เขารวม

ประชุมตามจํานวนที่กําหนด อยางนอยชุดละ 2 ครั้ง/ป รวม 8-10 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ

ผูบริหาร และครูนําขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ นําขอมูลที่ไดไป

แกไข ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

: นําขอมูลที่ไดใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาในการปฏิบัติงาน
: จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานในสวนที่
เกี่ยวของ
3. ดําเนินงานตามโครงการ

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

4. ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาใชสอยในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

60,000

-

-

60,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

:

ไดรับงบประมาณในการจัดประชุม

โดยออม

:

ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ:

งานทะเบียน ฝายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
ความรู

 คุณธรรม

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

1
2
2
3

1.1
2.5
2.9
3.1

2

2,6

1

1.1,1.7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

มาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2
3

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ทุกปการศึกษาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. หลายสาขาวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
จึงจัดโครงการนี้ขึ้น ทําใหนักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสําเร็จการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจตนเองและเชื่อมั่นใน
สถาบันการศึกษา

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสําเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนนักศึกษากับครูและสถานศึกษา

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาจบการศึกษากันมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่เขารวมพิธีรับประกาศนียบัตร
เชิงปริมาณ : 1. สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เขารับประกาศนียบัตร
2. สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แจงวัตถุประสงคของโครงการ
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
3. รวบรวมขอมูลและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

หมายเหตุ

เก็บคาใชจายจาก
นักเรียนนักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดหวังวาจะไดรับ
โดยตรง

:

นักเรียนนักศึกษาที่เขารวมพิธีรับประกาศนียบัตรมีความพึงพอใจ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดทําบัตรนักเรียนนักศึกษา
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานทะเบียน ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่
 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

1
2
3

1.1,1.2
2.5
3.2

1
2
3

6
4
1

1

1.1,1.7

3

3.7

1

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในแตละปการศึกษาจะมีนักเรียนนักศึกษาเขาใหมในระดับ ปวช.1 และปวส.1 จึงมีความ
จําเปนตองทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม เพื่อใชในการตรวจสอบ คนหาขอมูลนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมตางๆ

และใชในการเขารวม

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจในการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตเกี่ยวกับทักษะหลัก หรือ
ทักษะแกนกลางและทักษะอาชีพที่จําเปน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ไดนําบัตรไปใชในการยืมหนังสือจากหองสมุดของ
วิทยาลัยฯ คนหาขอมูลของนักเรียนนักศึกษา และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

: ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
: สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษาในการทําบัตรนักศึกษา

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สอบถามราคา
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปผลและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาจางทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดหวังวาจะไดรับ

-

-

150,000

-

-

150,000

หมายเหตุ

โดยตรง

: นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 มีบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเปนบัตรอิเล็กทรอนิกส ที่
มีประสิทธิภาพคงทน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการเสียงตามสาย รายการ “Morning Talk”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานประชาสัมพันธ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


2

2.9

1

9

6

6.2

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

-

-

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร และกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการ งานวิจัยตางๆ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา
ตลอดปการศึกษาจะมีขาวสารขอมูลและกิจกรรมดังกลาว ซึ่งงานประชาสัมพันธตองเผยแพรแกบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาทราบ เพื่อรับรูความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯที่นาสนใจและสาระความรูแกนักเรียน นักศึกษาไดรับฟงกอนการปฏิบัติ
กิจกรรมเขาแถวในภาคเชา ดังนั้น งานประชาสัมพันธจึงจัดดําเนินรายการ
“Morning Talk” ซึ่งเปนการประชาสัมพันธทางเสียงตามสายภายใน
วิทยาลัยฯ

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับรูขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ สาระและความบันเทิงจากเสียงเพลงในยามเชา
5.2 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียนนักศึกษาโดยตรงทําใหกิจกรรมนาสนใจขึ้น
5.3 สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และแสดงออกตามลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนนักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1

นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ และมีสวนรวมในการจัดรายการ โดย

การสมัครเปนนักประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1.

นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ และแสดงออกในการจัดรายการของวิทยาลัยฯ และการ

พัฒนาบุคลากร ผานการจัดรายการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ

: เสียงตามสาย รายการ “Morning Talk” ประชาสัมพันธเสียงตามสาย

วันจันทร - ศุกร

เวลา 07.10 - 07.25 น.
เชิงปริมาณ

: การประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบเสียงตามสาย

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1.สํารวจขอมูล
2. เขียนโครงการ

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

3. สอบราคา
4. ดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมใหนักเรียนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกองคกรอื่น ๆ
ทราบ
โดยออม : เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่มาสมัครเปนนักประชาสัมพันธ นั้นกลาที่จะแสดงออกไดอยางถูกตอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ “Publishing For Ads”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

งานประชาสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

 ความรู
 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3

3.1

1

8

3

3.1

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

-

-

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆขึ้น ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร และกิจกรรม
เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงงานตางๆ รวมถึงผลงานวิจัยหรือโครงการของ
นักเรียน นักศึกษา โดยสื่อสิ่งพิมพ นับวาเปนแนวทางในการประชาสัมพันธที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งในการบริการขาวสารทั้งภายใน
องคกร หนวยงานภายนอก ตลอดจนชุมชน และผูปกครอง
ดังนั้น งานประชาสัมพันธจึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธขึ้น เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรม รวมถึงผลงานของครู
และนักเรียนนักศึกษา และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคกรกับบุคคลภายนอก
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ไปยังองคกรอื่นๆ โดยผานสื่อสิ่งพิมพ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปายไวนิลประชาสัมพันธตลอดปงบประมาณ
6.1.2 แผนปลิวตลอดปงบประมาณ
6.1.3 แผนผับตลอดปงบประมาณ
6.1.4 วารสาร จํานวน 1

,200 เลม

6.1.5 จดหมายขาว
6.1.6 ส.ค.ส. ประจําป 2558
6.1.7 วารสารลานเลียบ
6.1.8 ปฏิทิน ประจําป พ.ศ. 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถประชาสัมพันธจอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของวิทยาลัยฯไดอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ

: มีการติดตั้งชุดกระจายเสียงตามสายประจํางานประชาสัมพันธ จํานวน 1 ชุด

เชิงปริมาณ

: ประชาสัมพันธขอมูลใหทราบทั่วถึง

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1.สํารวจขอมูล
2. เขียนโครงการ

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

3. สอบราคา
4. ดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณ

รวมทั้งสิ้น

47,000

-

-

47,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ใหบุคลากรภายในองคกรอื่น ๆ ทราบไดอยางทั่วถึง และรวดเร็ว
โดยออม : รับรูขาวสารขอมูลไดงายขึ้น สะดวกรวดเร็ว
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทางสื่อ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และ
เว็บไซต
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานประชาสัมพันธ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


4

1

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
8

3

3.5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

9
18
15

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆเชามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ทางวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการประชาสัมพันธทางสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต เพื่อสรางเปนสื่อประชาสัมพันธขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ
ดังนี้ งานประชาสัมพันธจึงไดมีการประชาสัมพันธขอมูลผานชองทางดังกลาวขึ้น เพื่อเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค
5.1

เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยฯไดรับรูขาวสารตาง กิจกรรมตางๆ สาระ และความบันเทิงจากเสียงเพลงในยามเชา

5.2

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการแสดงออกตามลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา

6. เปาหมาย และตัวชี้ความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สื่อประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ
6.1.2 สื่อประชาสัมพันธผานวิทยุ
6.1.3 สื่อประชาสัมพันธผานโทรทัศน
6.1.4 สื่อประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การประชาสัมพันธ กิจกรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

สื่อประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารประเภทตางๆ

เชิงปริมาณ :

ประชาสัมพันธกิจกรรมขอมูลตางๆใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทราบ

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1.สํารวจขอมูล
2. เขียนโครงการ
3. สอบราคา

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

4. ดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไดรูถึงกิจกรรม ขาวสารของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

หมายเหตุ

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)

4

4.2

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
6

3

3.1-3.12


 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี


 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู
 คุณธรรม

ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบาย
สถานศึกษา 3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

17

5
6
7

4. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวจําเปนตองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคอันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
5.2 เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 40 เลม และเอกสารเผยแพรในรูปแบบของ CD
จํานวน 20 แผน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

1. จํานวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 40 เลม
2. นําเสนอในรูปแบบ CD - Rom จํานวน 20 แผน โดยสงเผยแพรให

เชิงคุณภาพ

การติดตามและประเมินผลโครงการมีประสิทธิภาพ ขอมูลการรายงานผลสามารถนําไปเปนขอมูลการ

พิจารณาในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในปงบประมาณตอไป
7. สรุปสาระสําคัญของโครงการ :
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ติดตามโครงการที่เขามาปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ
3. ดําเนินการ
4. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ

รายการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

10,000

-

-

10,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ทราบถึงผลการใชยอดเงินจัดสรร - จายจริงตามแผนการปฏิบัติการ
9.2 ทราบถึงจํานวนโครงการที่ดําเนินการไมไดดําเนินการ
9.3 ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในภาคปฏิบัติงานตามโครงการ
9.4 นําขอมูลไปใชในการวางแผนและพัฒนาวิทยาลัยฯ ตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษ าอาชีวศึกษา RMS2012
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


4. หลักการและเหตุผล

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


:

3

3.1

4

2

8

8.1-8.10

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

18

5

ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-

2556) กําหนดวิสัยทัศนของประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา(Smart Thailand) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางชาญฉลาดภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความรูสามารถ

เขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน ( Smart People : Information Literate) มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS :
2007 ) ขึ้น ซึ่งปจจุบันไดทําการพัฒนาตอยอดระบบดังกลาวในสวนของฐานขอมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ฐานขอมูลคะแนนเก็บ
ระหวางเรียนและทดสอบพรอมถายโอนเขาสูกระบวนการวัดผลการเรียนผานศธ. 02 ฐานขอมูลการประเมินคุณภาพการสอนของครู
ฐานขอมูลการเขาออกสถานศึกษา ฐานขอมูลการชําระเงินบํารุงการศึกษา อีกทั้งยังไดปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส ระบบ
บริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาใหทันสมัยและมีความรวดเร็ว มีบทสรุปรายงานสําหรับผูบริหารมากมาย เพื่อนํามาใชสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/ดําเนินงานของบุคลากร
สถานศึกษา ทุกแผนก/งาน
อีกยังเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร และรวมกันแกปญหาระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและเครือขายอาจารยที่
ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานศูนยขอมูลและสารสนเทศไดเห็เล็นงความสําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการถานศึกษาในสถานศึกษา จึงได
จัดทําโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหกับผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาไดใช

ประโยชนจากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(RMS:2012) และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย
5.2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหวางผูบริหาร บุคลากรทุกแผนก/งาน

ผูปกครองกับอาจารยที่ปรึกษาและเครือขายอาจารยที่ปรึกษา
6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดสถานศึ
การ กษาอาชีวศึกษา ( RMS :
2012 ) จํานวน 1 ระบบ ซึ่งเปนการตอยอดจากของเดิมที่ดําเนินการมากอนแลว

6.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเจาหนาที่ในวิทยาลัยเขารวมประชุมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู
ความเขาใจระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

( RMS : 2012 ) และนําไปประยุกตใชใน

งานของตนเองได
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจ สามารถประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2012 ) ไดอยางครบถวน และถูกตอง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปน
ประโยชนสถานศึกษา ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตั

วชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

(RMS:2012)

จํานวน 1 ระบบ
เชิงปริมาณ

: คณะครู อาจารย เจาหนาที่ สามารถใชระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา RMS : 2012 ไดทุกคน

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

กิจกรรม

ต.ค พ.ย.

ธ.ค

ม.ค ก.พ.

มี.ค

เม.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

ย

1. ติดตอประสานงาน
2. จัดทําคําขอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรม
5. ดําเนินการอบรม
6. สรุปผลและประเมินผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน (120 คน x 50 บาท)

6,000

-

-

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (120 คน x 25 บาท x 2 มื้อ )

6,000

-

-

5,000

-

-

17,000

-

-

คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

โดยตรง : 1. คุณภาพของนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานตาม
2. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
โดยออม : วิทยาลัยมี ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

โครงการ
(RMS:2012)

(RMS:2012)โดยระบบ

ดังกลาวจะชวยอํานวยความสะดวกแกบุคลากรสถานศึกษาทุกแผนก/งาน ใหสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดระยะเวลาและขั้นตอนการสืบคนขอมูลตางๆ ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วลดจํานวนเอกสารในการ
จัดเก็บขอมูล และรายละเอียดตางๆในการดําเนินงาน
ระบบงานอาจารยที่ปรึกษาสามารถจัดทําขอมูลบุคลากร และบทสรุปสําหรับผูบริหารในดานการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาได
รวมทั้งมีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสชวยลดการใชกระดาษPaperless)
(
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


4

4.1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

1
2
3
6

4,9
3,4
2
4

3

3.5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

5,7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใชงานและเปนหลักฐานใน
การอางอิงได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อการเก็บขอมูลไดทันสมัย สะดวก และปลอดภัย
5.2 เพื่อคนควาและปรับปรุงการใชประโยชนจากขอมูลไดอยางรวดเร็ว

5.3 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารงานของสถานศึกษา
6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เอกสารขอมูลสารสนเทศ จํานวน 70 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีการจัดเก็บขอมูลไดครบทุกขอมูล
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

จัดเก็บขอมูลไดสะดวก คนหาขอมูลไดรวดเร็วและปลอดภัย

เชิงปริมาณ :

จัดทําเอกสารเผยแพร จํานวน 70 ชุด

7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาการดําเนินการ :

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

:

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค. พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

1. รวบรวมขอมูล
2. วิเคราะหขอมูล
3. จัดเก็บขอมูล
4. เผยแพรขอมูล
5. ประเมินผลและรายงานผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

10,000

-

-

10,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :

พัฒนาระบบศูนยขอมูลและสารสนเทศ

โดยออม :

บุคลากรไดใชขอมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


4

4.1

1
2
3
6

4,9
3,4
2
4

3

3.5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

5,7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเรียนการสอนตองใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลและใชในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งเผยแพรขอมูล ขาวสาร
ตางๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีใหหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบและรองรับระบบอินเทอรเน็ต
ของกระทวงศึกษาธิการรวมไปถึงระบบงานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ระบบเครือขายสารสนเทศจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการพัฒนา
และปรับปรุงใหสามารถรองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและระบบงานตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดปญหา
กับระบบเครือขายสารสนเทศ สามารถที่จะดําเนินการวิเคราะหและแกไขปญหาไดในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อใหสามารถใหบริการ การ
ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและระบบงานตาง ๆ
ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น
5.2 เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาระบบเครือขายสารสนเทศได ในเวลาที่รวดเร็ว
5.3 เพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
5.4 เพื่อใหเปนแหลงคนควาหาความรูของครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายนอก
5.5 เพื่อมีระบบสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพภายในระบบเครือขาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1

วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตไดไมนอยกวา 600

เครื่อง
6.1.2 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 2,873 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯมีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและ
ระบบงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นได
6.2.2 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาระบบเครือขายสารสนเทศไดในเวลาที่รวดเร็ว
6.2.3 วิทยาลัยฯสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนได
6.2.4 วิทยาลัยฯ สามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชนได
6.2.5 ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถคนควาหาความรูในการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ ได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

:

เชิงคุณภาพ : 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและระบบงาน
ตางๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบเครือขายไดในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศ รองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและ
ระบบงานตางๆของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบเครือขายไดในเวลาที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตไดไมนอย
กวา 600 เครื่อง
2. สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาไมนอยกวา 2,873 คน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557- กันยายน 2558

7.2 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

หมาย

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

เหตุ

ก. ย.

1. ดําเนินการสอบราคา
2. ดําเนินการพัฒนาระบบ
เครือขายสารสนเทศ
3. เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต
4. ใหบริการอินเทอรเน็ต
5. สํารองขอมูล
6. ประเมินผล
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

บกศ.

หมายเหตุ

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาครุภัณฑ
- แอกเซสพอยต จํานวน 19 ตัวๆ ละ 14,900 บาท

-

283,100

-

- Swith 28 port Gi 1 จํานวน 2 ตัวๆ 24,500 บาท

-

49,000

-

-

60,400

-

-

392,500

-

คาใชสอย
- ปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ จํานวน 1 งาน

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

: 1. วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและ

ระบบงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาระบบเครือขายไดในเวลาที่รวดเร็ว
2. ครู อาจารย บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
โดยออม :
2

1. ชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษา
. ชวยใหงานตางๆสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสัมมนาและลงนามความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการสัญจร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

:

งานความรวมมือ ฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)
 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

4

4.4

1
2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
2
1,2

3

3.3, 3.12

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

7
25

4

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ รัฐบาล เปนโครงการความ

รวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยกันจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ

ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การเสริมสรางใหบุคคลมีความรูและทักษะ ทักษะใน
วิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ พรอมทั้งใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ โดยสามารถนําทักษะ
ความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพสรางผลผลิต สรางรายได เกิดการพัฒนาอาชีพอยางมั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางเครือขายและความรวมมือในโครงการจัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษาจึงไดจัดการลงนาม
ความรวมมือกับสถานประกอบการที่ยังไมไดรวมลงนาม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประสานความสัมพันธกับสถานประกอบการในการใหความรวมมือรับนักเรียนนักศึกษาเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพและฝกอาชีพ
5.2 เพื่อลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือ จํานวน 5 แหง
6.1.2 ครูฝกและผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี คนจํานวน 5
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับองคกรตั้งแตภาคการผลิตเอกชนรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐและ
ชุมชน ตามโครงการความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการรวมลงนามความรวมมือ จํานวน 8 แหง

2. ครูฝกและผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี จํ5าคน
นวน
เชิงคุณภาพ :1. สถานประกอบการภาครัฐ เอกชน

ครูฝก และผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาทวิภาคี มีความรู ความเขาใจในวิธีการดําเนินการและรวมมือไปในทิศทางเดียวกัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานประกอบการตางจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินงาน
ตามโครงการ
3. ติดตอประสานงานกับ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามประเมินผล สรุป
และรายงานผลโครงการ

12. งบประมาณ

:

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางและฝกอบรม

10,000

-

-

10,000

-

-

20,000

-

-

คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โดยออม : สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการสงเสริมการจัดทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่ ขอที่
 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

3

ยุทธศาสตร

3.1,3.2



1
4
6

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
1,2,8
2,3,5
1,2,3,4

5,7

5.1,5.2,
7.1

5,7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่
7


4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา โดยมุงเนนการคิดคน
วิเคราะห ประดิษฐ ทดลอง และสรางสรรคผลงานที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ

เพื่อสนองนโยบายดังกลาวงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาไดมีโครงการใหนักเรียนนักศึกษาไดสรางสรรคและ
พัฒนาผลงานการนําสื่อนวัตกรรม /เทคโนโลยี /โครงงาน และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากผูเรียน
โดยตรงแลว องคความรูที่เกิดขึ้นจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานอาชีวศึกษาของชาติ
5.2 เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรูใน

กระบวนการประดิษฐคิดคนใหเกิด

นวัตกรรมใหม
5.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในวิชาชีพของตนเอง

6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีการทําสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมไมนอยกวา
2 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจ และทักษะการใชกระบวนการประดิษฐคิดคนสามารถ
แกปญหาและศึกษาคนควา องคความรูดวยตนเอง
6.2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติ ใหเกิดประโยชนในวิชาชีพของตนเอง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีการความรูความเขาใจ และทักษะการใชกระบวนการประดิษฐคิดคนสามารถ
แกปญหาและศึกษาคนควาองคความรูดวยตนเอง
เชิงคุณภาพ :

1. นักเรียน นักศึกษา มีการทําสื่อนวัตกรรม /เทคโนโลยี /โครงงานและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

รวมกันไมนอยกวา 2 ผลงาน
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในวิชาชีพ
ของตนเอง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

1. ประชุมกลุม
2. ทําเรื่องการขออนุมัติ

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมายเหตุ

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
4. ดําเนินการจัดทํา
5. ประกวดแขงขั/นจัดแสดงผลงาน
6. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ

รายการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

รองบประมาณโครงการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

สิ่งประดิษฐคนรุนใหมฯ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถนําทักษะจากการ

เรียนการสอนในวิชาชีพนํามา

แกปญหาและคนควาหาความรูดวยตนเอง
โดยออม :

นักเรียน นักศึกษา สามารถนําองคความรูที่คนพบดวยตนเองไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในวิชาชีพของ

ตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

1
2
3
4

ขอที่

ยุทธศาสตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

ทุกขอ
1,2,3,4,5, 3,5,6,7 ทุกมาตรฐาน ทุกตัวบงชี้ ทุกตัวบงชี้ 3,5,6,7
2.1,2.5,2.6,2.7 6

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารซึ่งเปนขอมูลที่จะสะทอนใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาวาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดเพียงใด จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่

สถานศึกษาจะตองประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค

5.1

เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการของสถานศึกษา
5.3 เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน

110

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุม/สัมมนาบุคลากร จํานวน 140 คน
6.1.2 คูมือการประเมินมาตรฐาน จํานวน 150 เลม
6.1.3 เอกสารรายงานประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
แผนกวิชา และรายบุคคล
6.1.4 แผนซีดีรอม

จํานวน 120 เลม
จํานวน 50 แผน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูรับการสัมมนา มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดในระดับดี

6.2.2 มีระบบจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพ นาสนใจ และทันสมัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : บุคลากร จํานวน 140 คน เอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 410
เลม ซีดีรอมเผยแพร จํานวน 50 แผน
เชิงคุณภาพ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีทุกตัวบงชี้
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

1. ประชุมชี้แจง ทําคูมือมาตรฐานการศึกษา
2. ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. สรุปและรายงานผล

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมาย
เหตุ

111

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและคาวัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน ชม. ละ 600 บาท

9,600

-

-

10,000

-

-

จํานวน 8 ชม.
คาใชสอย
- คายานพาหนะเดินทางของวิทยากร จํานวน 2 คน โดย
เครื่องบินจาก กทม. – สุราษฎรธานี ไป-กลับ

ทุกรายการ

- คาใชจายประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (ครูทุก

ถัวเฉลี่ย

คน)

ตามจายจริง

- คาใชจายการประเมินภายใน จํานวน 110 คน
* คาอาหารกลางวัน (110 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)
* คาอาหารวาง (110 คน x 25 บาท x 12 มื้อ)

33,000

-

-

33,000

-

-

18,000

-

-

- คาใชจายประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (หัวหนาแผนก/งาน)
- คาใชจายการประเมินภายใน จํานวน 60 คน
* คาอาหารกลางวัน (60 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)

* คาอาหารวาง (60 คน x 25 บาท x 12 มื้อ)

18,000

-

-

* คาอาหารกลางวัน (60 คน x 75 บาท x 2 มื้อ)

9,000

-

-

* คาอาหารวาง (60 คน x 25 บาท x 4 มื้อ)

6,000

-

-

40,000

-

-

176,600

-

-

- คาใชจายประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (คนภายนอก)

คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาไดรับการประกันคุณภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ 1 ชวย 9
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

ฝายแผนงานและความรวมมือ งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ยุทธศาสตร

1
2
3
4

1.1-1.5
2.1,2.5,2.6,2.7
3.1-3.3
4.1-4.4

1
2
6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1-5
1-5
1-5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่

มาตรฐานการศึกษา

การบูรณาการหลัก
นโยบาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
สถานศึกษา 3D
พอเพียง

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1 - 7 ทุกตัวบงชี้ ทุกตัวบงชี้

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสราง “หวงโซคุณภาพทางการศึกษา ” ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หนุนเสริมการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา ในการนําผลการประเมินไปใช
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวทาง“1 ชวย 9" (1 สถานศึกษา ชวย 9 สถานศึกษา) ซึ่งเปนแนวทางที่สนับสนุนใหสถานศึกษาที่
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ในระดับดีมาก ที่มีจิตอาสา สมัครเปนแกนนําในการใหความ
รวมมือชวยเหลือการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับคุณภาพต่ํากวาดีมากใหมีพัฒนาการของ
คุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เปนความรวมมือระหวาง สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กับสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการฯ เสมือน

“หมื่นมิตร” รวม

พัฒนาในลักษณะ “หวงโซคุณภาพทางการศึกษา” ที่กระจายออกไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง นําไปสู “วิถีชีวิตคุณภาพ” ที่เชื่อ
วาเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีความตระหนักและมีจิตอาสา โดยลงนามความรวมมือในระยะ ที่สอง เพื่อเขารวม
โครงการ 1 ชวย 9 ของ สมศ. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 -2553) ต่ํากวาระดับดีมาก นําผล
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรวมทั้งขอเสนอแนะไป
5.2 เพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) หรือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับดีมาก สามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องสูความเปนเลิศ
5.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549

-2553)

หรือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับดีมากกับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ผลการประเมินระดับ
ต่ํากวาใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 9 แหง เขารวมโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ

:

6.2.1 สถานศึกษาทั้ง 9 แหง ไดรับความรู และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ

: สถานศึกษา 9 แหง มีผลการประเมินภายนอกรอบสามสูงกวารอบสอง

เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษา 9 แหง เขารวมโครงการ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สถานศึกษาภายในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

ไตรมาสที่ 3

มี. ค.

เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

1. เสนอเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลและ
ประเมินผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาเบี้ยเลี้ยง (180 บาท x 5 คน x 20 วัน)

18,000

-

-

2,000

-

-

20,000

-

-

คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : สถานศึกษา 9 แหง ทําความรวมมือลงนามเปน 1 ชวย 9
โดยออม : สถานศึกษา 9 แหง มีการพัฒนาการศึกษาดีขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมาย
เหตุ

โครงการเคก- คุกกี้ ของขวัญปใหม 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ ฝายแผนงานฯ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3
3

3.2
3.1

1
4

5,7,9
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3

3.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

7,15,17

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ
ตระหนักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานในสถานที่
ปฏิบัติจริง เพื่อการฝกประสบการณและทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดทําโครงการเคก คุกกี้ ของขวัญปใหม 255 8
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ พรอมทั้งสรางอาชีพสรางรายไดใหกับนักศึกษา

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
5.2 เพื่อฝกนักศึกษาใหทํางานเปนทีม
5.3 เพื่อฝกการทําธุรกิจขนาดยอมในสถานศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ประมาณ3,000 คน รวมดําเนินโครงการเคก-คุกกี้ ของขวัญปใหม พ.ศ.
8 255
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีความรูความสามารถในการดําเนินการจัดทํา การบริการจําหนายตามรูปแบบ
ของธุรกิจขนาดยอม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ :

: นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน รวมปฏิบัติกิจกรรมทุกคน
นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความสามารถ ดําเนินการจัดทํา บริการ จําหนายตาม

รูปแบบธุรกิจขนาดยอมไดเปนอยางดี สังคมผูปกครอง ยอมรับและพึงพอใจ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ธันวาคม 2557 (ปงบประมาณ 2558)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที2่

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

6

ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. การดําเนินงาน
4. สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

-

-

100,000

-

-

100,000

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :

นักเรียนนักศึกษาไดรวมปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณจริง

โดยออม :

นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความสามารถมีทักษะ มีรายไดระหวางเรียน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงสถานทีโ่ รงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : โครงการอาหารกลางวัน รวมกับ งานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ
ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


4

4.4

2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
5
2
6

3

3.8

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

16

6

3.11

9

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการอาหารกลางวัน เปนนโยบายหลักของกระทรวง เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการ มีโครงการอาหารกลางวันใน
สถานศึกษา เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ไดรับประทานอาหารกลางวันอยางเพียงพอ ไดรับสารอาหารที่ครบถวน
มีคุณคาทางโภชนาการ อันจะชวยใหสงเสริมให นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีภูมิตานทานโรค และเมื่อ

นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณยอมสงผลใหมีการพัฒนาการดานรางกายจิตใจและสติปญญาดีขึ้นดวย นักเรียน
นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางเต็มศักยภาพ
ประกอบกับ เนื้อที่บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีจํากัด มีนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ใชบริการจํานวนมากตลอดเวลา ทําใหไมสะดวกในการใหบริการอยางเต็มที่และยังไมเปนระเบียบเรียบรอย และสวยงาม
เนื่องจากบริเวณที่จัดรานยังไมเปนสัดสวนตามประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม จึงจําเปนจะตองพัฒนาและปรับปรุง เพื่อจัดระเบียบ
สถานที่ใหใชพื้นที่ใหคุมคา และพรอมอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองนโยบายสถานศึกษา ดานการบริการอาหารกลางวันแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ ครูอาจารย เจาหนาที่ และ
นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อจัดระเบียบสถานที่โครงการอาหารกลางวัน ใหมีความเปนระเบียบ และสวยงาม ถูกสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
5.3 เพื่อมีสถานที่ ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอเหมาะสมตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดีตอนักเรียน
นักศึกษาและผูใชบริการ
5.4 เพื่อสรางโอกาส และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําธุรกิจในสถานศึกษา มีโอกาสในการเปนเจาของ
กิจการในอนาคต มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดานปริมาณ
โครงการอาหารกลางวันของวิทยาลัยฯ
มีบูทจําหนายอาหารเปนสัดสวน และเพียงพอสําหรับ

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ (KPI/Outcome)
มีบูทขายอาหารกลางวันใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และ
สวยงามจํานวน 10 บูทขึ้นไป

บุคลากรที่มาใชบริการ
ดานเชิงคุณภาพ
ปรับปรุงพัฒนาบูทขายอาหารกลางวันใหมีความเปน

KPI/Outcome)
บุคลากรของวิทยาลัยที่มาใชบริการมีความพึงพอใจตอการ

ระเบียบเรียบรอย และสวยงาม

ดําเนินการขายและใหบริการ

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

บริเวณภายในโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ติดตอประสานงานกับผูเ กี่ยวของ
3. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปและรายงานโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

-

-

250,000

-

-

250,000

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 โดยตรง มีบูทจําหนายอาหารกลางวันเพียงพอตอการใหบริการ
9.2 โดยออม บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไดรับการบริการอยางเต็มความสามารถ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ :

ฝายแผนงานและความรวมมือ, ผูประสานงาน
ศูนยบมเพาะฯ และครูที่ปรึกษาโครงการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

1
2
3

1.5,2.7,
2.8,3.2

1
2

7
2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3

3.2

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมพัฒนา ผูประกอบการใหมและถือเปนกลยุทธสําคัญในการฟนฟู และ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดวยการสรางผูประกอบการใหม ๆ หรือผูประกอบการอาชีพอิสระใหม และหาแนวทางใน

การชวยเหลือ พัฒนาผูประกอบการเดิม ที่ยังคงมีศักยภาพใหอยูรอด เพื่อใหผูประกอบการ ทั้งรายใหม และรายเดิมสามารถดํารงอยู
และเจริญกาวหนา ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทําใหประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีที่กวางขึ้น สรางรายไดเพื่อ
นํามาพัฒนาประเทศตอไป
เพื่อนําสูการปฏิบัติจริง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ใหกับนักเรียนระดับ ปวช.3
และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ที่จะสําเร็จการศึกษา ไดรับความรู ทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหม และไดฝก
การเปนผูประกอบการในขณะที่กําลังศึกษา และขยายโอกาสการเปนเถาแกนอยใหกับนักเรียน นักศึกษาสามารถรวมสมัครเขารับ
การอบรม การเขียน

แผนธุรกิจเพื่อนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดยอมตอไป

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองตอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณในการใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน และฝกประสบการณตรงใหกับผูเรียนในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคตและ
เปนแบบอยางที่ดี ในการดําเนินธุรกิจ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.2 นักเรียน ระดับปวช.3 นักศึกษา ระดับปวส.2 และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน ไดผานการอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูเสริมสรางภาวการณเปนผูนํา และไดรับเกียรติจากวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : นักเรียน ระดับปวช.3 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จํานวน 200 คน เขารับการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจ เพื่อนําความรูไปสงเสริม และสนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียนตอไป
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษามีทักษะการทํางานตามกระบวนการ PDCA และกลาจัดทําธุรกิจมากขึ้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

หองโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

1. ประชุมผูเกี่ยวของ
2. กําหนดวันจัดอบรม
3. เชิญวิทยากร
4. ประชาสัมพันธโครงการ

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมายเหตุ

5. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
6. ดําเนินการอบรม จํานวน 7 รุน
7. ประเมิน ติดตามผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

ทุกรายการถัวเฉลี่ย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ตามรายจายจริง

คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท

1,500

-

-

10,000

-

-

5,000

-

-

คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน (200 คน X 50 คน)
- คาอาหารวาง (200 คน X 25 บาท)
คาวัสดุ
- คาเอกสารแจกผูเขารับการอบรม จํานวน 200 ชุดๆ ละ
17 บาท (200 X 17 = 3,400)
- คาแบบเขียนแผนธุรกิจ สําหรับกลุม 40 กลุม ชุดละ 13
บาท (40 X 13 = 520)

- คาปายไวนิล ขนาด 1.2 X 2.4 ม. = 450 บาท

5,410

-

-

21,910

-

-

- เกียรติบัตร จํานวน 200 ใบ (4 รีม x 260 = 1,040)

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน ระดับปวช.3 นักศึกษา ระดับปวส.2 จํานวน 200 คน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
9.2 นักเรียน นักศึกษา นําความรูที่ไดรับไปดําเนินการจัดทําธุรกิจมากขึ้น
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และฝกภาวะการเปนผูนํา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมเรียนรูเรื่อง กองทุนตั้งตัวได เสริมสรางการเปนผูประกอบการใหม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานศูนยบมเพาะธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ขอที่

ยุทธศาสตร

1
2

1.2
2.5

1
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
2
4

3

3.7,3.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)
D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1.1

5

4. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ “กองทุน
ตั้งตัวได (New Business Fund)” ใหสถาบันการศึกษาเกิด

การสรางวิสาหกิจนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจใหม หรือสราง

ผูประกอบการใหม หรือผูประกอบการรายยอย โดยผานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และสรางความเทาเทียมในการเขาถึงแหลงเงินทุนของนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไปแลวไมเกิน 5 ป
หรือบุคคลภายนอกในพื้นที่ ที่สนใจที่จะกูยืมไปลงทุน
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดังกลาวไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ “กองทุนตั้งตัวได (
ใหมีการอบรมใหกับสมาชิกที่สนใจ

New Business Fund)” จึงไดจัด

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธใหครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในจังหวัดสุราษฎรธานีทราบขอมูล
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจ ไดวางแผน และเตรียมความพรอมในการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม โดยรวมมือ
กับธนาคาร สมาคมศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ
5.3 เพื่อใหเกิดผูประกอบการรายใหม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ที่กําลังศึกษา และสําเร็จการศึกษาแลวไมเกิน 5 ป และผูสนใจรวมโครงการ จํานวน 70
คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจมีความเขาใจการดําเนินงานของกองทุนตั้งตัวได และมาใช
บริการเงินทุนในการประกอบการรายยอย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบริหารสถาน ครู ในสถานศึกษา และมีความพรอมและ
ความเชื่อมั่นในประกอบธุรกิจ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ผูสนใจ เขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.

1,800

-

-

- คาอาหารกลางวัน (70 คน X 50 บาท)

3,500

-

-

- คาอาหารวาง (70 คน X 25 บาท x 2 มื้อ)

3,500

-

-

3,000

-

-

11,800

-

-

คาใชสอย

คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ปและผูสนใจ
จํานวน 70 คนเขารวมโครงการ และรับทราบนโยบายกองทุนตั้งตัวได
2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว
โดยออม

: นักเรียน นักศึกษาและผูสนไดทราบและเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติคนดี คนเกง ศรีอาชีวะ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)
 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
-

1

1

4

4.1
5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1
6.1,6.4

1

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่เปาหมายของการวัดการศึกษาคือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ทั้งการมีแบบอยางที่ดีจะ
ชวยทําใหผูเรียนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดวย ดังนั้นการยกยองเชิดชูเกียรติประพฤติปฏิบัติดี จะชวยกระตุนและ
สรางความตระหนักใหกับผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อใหครูบุคลากรนักเรียน นักศึกษา มีแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
5.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนให ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสรางสรรค
5.3 เพื่อยกยองเชิดชู คนดี คนเกง

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ทุกคนทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณคาของการทําความดี
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ที่ประพฤติปฏิบัติดี สามารถเปนแบบอยางแก
ผูอื่น ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เชิงคุณภาพ :

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ตระหนักในคุณคาของความดี

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

2. ดําเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

งปม.

รายการ

ห

จํานวนเงิน
บ
ก

งบดําเนิ

งบอุด

นการ

หนุน

ศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน

3,000

-

-

รวมทั้งสิ้น

3,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรมีแบบอยางและตระหนักใหเห็นคุณคาของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

มา
ย
เห
ตุ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
3.2

1

2

5
6
7

3
6

3.3
6.1
6.2
6.3
6.4

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ


ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1
6

1
6.1
6.2

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา ความรู คุณภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกันอยางมีความสุข “ความรูจึงตองคูกับคุณธรรม ” ซึ่งการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนพันธกิจสําคัญที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมคายคุณธรรมจะทําใหผูเรียนไดรับ
การอบรมและประสบการณที่นอกเหนือจากชั้นเรียน และเกิดความตระหนักมากขึ้น

5. วัตถุประสงค :
5.1 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียน
5.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดี และลดปญหาความเสี่ยงดานตางๆใหกับผูเรียน
5.3 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของผูเรียนอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน ปวช.2,3 และนักศึกษา ปวส.1,2 จํานวนประมาณ 2,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : ผูผานการอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ผูผานการพัฒนา รอยละ 80 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ :

ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีอยูในระเบียบวินัย และเปนที่พึงประสงคของผูปกครอง ชุมชน และ

สังคม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

3. ประชุมมอบหมายหนาที่
4. ดําเนินการ
5. สรุปประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

บ

งบดําเ

งบอุ

นินกา

ดหนุ

ร

น

ก

หมายเหตุ

ศ
.
รองบประมาณ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

จากโครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมาภิ
บาลใน
สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อการเรียนรูใน
หลักธรรมคําสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยออม : ปญหาผูเรียนกลุมเสี่ยงลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการผูปกครองเครือขาย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
3.2

1

2

5
6
7

3
6

3.3
6.1
6.2
6.3
6.4

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ


ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1
6

1
6.1
6.2

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยความรวมมอในการติดตามดูแลชวยเหลือจากสถาบันที่สําคัญ ไดแก บาน วัด และ
สถานศึกษา (บวร = บาน วัด และโรงเรียน) โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ และการมีสวนรวมของผูปกครองเปนกล/ไกสําคัญที่
จะทําใหสถานศึกษาไดรับการชวยเหลือ สะทอนภาพการบริการจัดการของผูรับบริการ ผูปกครองเครือขายจึงเปนทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณคาอยางยิ่งที่สถานศึกษาควรบริการจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.วัตถุประสงค:

5.1 เพื่อสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ครู และผูบริหารในการจัด
การศึกษา
5.2 เพื่อใหสถานศึกษามีกลไกในการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา

6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูปกครองเครือขาย จํานวน 60 คน (ผูปกครอง

: นักเรียน นักศึกษา = 1 : 80)

6.2เชิงคุณภาพ
6.1.2

ผูปกครองเครือขายมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: รอยละ 80
เชิงคุณภาพ :

ของผูปกครองเครือขายมีสวนรวมในการประชุม

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูปกครองเครือขายที่นําไปใชในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

2. ดําเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและประเมินโครงการ
4. สรุปผลประเมินผลและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

บ

งบดําเ

งบอุ

นินกา

ดหนุ

ร

น

ก
ศ
.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน 80 คน คนละ 50 บาท

4,000

-

-

2,000

-

-

-

-

จํานวน 1 มื้อ
- คาอาหารวาง 80 คน คนละ 25 บาท
จํานวน 1 มื้อ

รวมทั้งสิ้น

6,00
0

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง:

ผูปกครองเครือขายมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาที่

เกิดประโยชนตอการพัฒนา
โดยออม:

สถานศึกษามีองคกรเครือขายผูปกครองที่เขมแข็ง

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
3.2

1

2

5
6
7

3
6

3.3
6.1
6.2
6.3
6.4

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล


การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1
6

1
6.1
6.2

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักเรียนทุก
สาระวิชาในระดับชั้น ปวช.1 ตองเรียนโดยมุงหวังใหผูเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติคือ มีนิสัยในการสังเกต
จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักบําเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณะ งาน

ประโยชน รูจักทําการฝมือและเกิดการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม โดยไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใดๆ โดยในการจัดการ

เรียนการสอนดังกลาว จะใหบรรลุวัตถุประสงคจําเปนจะตองพัฒนาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบริหารงานลูกเสือที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีตามวัตถุประสงคของคณะลกเสือแหงชาติ
5.2 เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพงานลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อใหผูริเริ่มมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6. เปาหมาย และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเรียน ปวช.1 และลูกเสือพี่เลี้ยงที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ
6.2 เชิงคุณภาพ : ผูเรียนไดรับการพัฒนา ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : ผูเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ รอยละ 90 ผานการประเมินกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนด

เชิงคุณภาพ :

ผูเรียนที่ผานการประเมินกิจกรรมลูกเสือวิชาสามัญ 1-2 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณ

และคติพจนของลูกเสือ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1. จัดทําโครงการขออนุมัติ
2. ดําเนินการ
2.1 การสงเสริมวินัยและความเปนระเบียบ
ของลูกเสือ
2.2 Day Camp และพิธีรับเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ
2.3 วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
2.4 การเดินทางไกลอยูคายพักแรมและ
ทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2.5 ลูกเสือไซเบอร

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

2.6 วันมหาวชิราวุธ
2.7 ลูกเสือวิสามัญบริการ
2.8 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
2.9 ลูกเสือวิสามัญกับ สิ่งแวดลอมและชุมชน
3. สรุปประเมินผลและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบดําเ

งบอุ

นินกา

ดหนุ

ร

น

บก

หมายเหตุ

ศ.

รองบประมาณ
จากโครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมาภิ
บาลใน

สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ผูเรียนมีคุณภาพ จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
โดยออม : การบริหารกิจการลูกเสือเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)


 D1 (Democracy)
 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

-

-

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1

4
5

4.1
6.1,6.4

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี


ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

11

1

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ไดกําหนดเจตนารมณในการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคมคุณธรรม
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีภารกิจในการจัดการ

อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคควบคูไปกับสมรรถนะอาชีพจึงได
ตระหนักถึงการพัฒนาในเรื่องดังกลาว

5. วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนคนที่ยอมรับของสังคม และสถานประกอบการ
6. เปาหมาย และชั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน

นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี

คนเกง และมีความสุข
7. กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินโครงการ
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี/ภายนอกสถานศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. กิจกรรมชมรม
1.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- การบัญชี
- เลขานุการ
- ธุรกิจโรงแรม
- การขายและการตลาด
- คอมพิวเตอรธุรกิจ
- โลจิสติกส
- คหกรรมศาสตร
- ผาและเครื่องแตงกาย
- อาหารและโภชนาการ
- วิจิตรศิลป
- ออกแบบ
- คอมพิวเตอรกราฟก

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

1.2 ชมรมตามความสนใจ
- อนุรักษธรรมชาติฯ
- ลูกเสือวิสามัญ
- อย. อาชีวะ
2. กิจกรรมองคการวิชาชีพ
2.1 องคการ อธท.
2.2 องคการ อคท.
2.3 องคการ อศท.
3. กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
3.1 ชาติ
3.2 ศาสนา
3.3 พระมหากษัตริย
3.4 อื่น ๆ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
1.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
1.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
1.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
1.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
2.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
2.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ

2.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
2.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ
3. ดําเนินการตามโครงการ
3.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
3.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
3.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
3.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ
4. สรุปผลและรายงานผลโครงการ
4.1 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
4.2 กิจกรรมชมรมตามความสนใจ
4.3 กิจกรรมองคการวิชาชีพ
- องคการ อธท.
- องคการ อคท.
- องคการ อศท.
4.4 กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ

- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย
- อื่น ๆ

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาใชจายในการเดินทางและฝกอบรม

-

-

22,400

-

-

33,600

-

-

56,000

คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข

หมายเหตุ

โดยออม

ชวยลดปญหาดานตาง ๆ ของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรและสังคมไทยมีประชากรที่มีคุณภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานครูที่ปรึกษา ,ครูที่ปรึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ยุทธศาสตร

1
2
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
7
3
9

3

3.6,3.7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู
คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

6

5
7

4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีเปนสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาจํานวนมากซึ่งแตละคนมาจากพื้นฐานความเปนอยู
ของครอบครัวที่แตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ การเยี่ยมบานพักนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษาจึงเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครองเพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของนักเรียน นักศึกษาและทําใหทราบขอมูลที่เปน
จริงของนักเรียน นักศึกษาเพื่อนํามาพิจารณาชวยเหลือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนจนสําเร็จการศึกษาและมีความสุขขณะเรียน

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเยี่ยมบานและที่พักของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครอง
5.3 เพื่อทราบปญหาและการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาไมนอยกวารอยละ 10
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาไดรูขอมูลตาง ๆ ตามความเปนจริงเพื่อนําไปใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูปกครอง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาที่ครูเยี่ยมบานและที่พักมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
เชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบานพัก
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 สถานที่
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ

บานและที่พักของนักเรียน นักศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรม
การดําเนินงาน
3. ดําเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมาย
เหตุ

บกศ.

รองบประมาณจาก

หมวดคาตอบแทนการใชสอยวัสดุ

โครงการลดปญหาออก
กลางคัน

รวมทั้งสิ้น

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

: 1. ครูที่ปรึกษาไดรับรูขอมูลตาง ๆ ตามความเปนจริง
2. ครูที่ปรึกษาใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ

โดยออม

: ชวยลดปญหาดานตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

2

2.9

1

2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

1

1.7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากจัดการเรียนการสอนให
นักเรียน นักศึกษามีความรูในแขนงวิชาชีพของตน เพื่อนําไปเปนปจจัยพื้นฐานในการเลือกศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือเลือกที่จะ
ประกอบอาชีพในอนาคตแลว การปจฉิมนิเทศเปนกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาตองจัดใหกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในดานขอมูลการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการปรับตัวในสังคมใหม งานแนะแนวฯ จึงไดจัด
โครงการปจฉิมนิเทศขึ้น

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ทราบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช.

3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกคนทุกแผนก

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดรับทราบขอมูล และแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาตอ หรือการเขาสูตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

: นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ

: นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ

อาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

มกราคม 2558 – กุมภาพันธ 2558
โรงแรมในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

เก็บคาใชจายจาก
นักเรียน นักศึกษา

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ
โดยออม : เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีขอมูลในการคิดและการตัดสินใจที่จะศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ และ
แนวทางการหางาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


1

1.5

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
3

1

1.2

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1

3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายมุงเนนในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
ใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม เปนคนเกง คนดี และมีความสุข การที่นักเรียนนักศึกษาเขามา
ตองเรียนรูและรับรูขอมูลเพื่อการปรับตัวใหสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได
นักเรียน นักศึกษาใหม เปนการชวยเหลือดูแลและพัฒนาผูเรียนเปนเบื้องตน
5. วัตถุประสงค

เปนนักเรียนนักศึกษาใหม ทําให

งานแนะแนวฯ จึงจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ

5.1 เพื่อสรางความสัมพันธภาพและความผูกพันระหวางครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเตรียมความพรอมในการเรียนการปรับตัวและมีจุดมุงหมายในการเรียน
5.3 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แกนักเรียน นักศึกษาใหสามารถประพฤติปฏิบัติตนได
ถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนดของสถานศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
2. นักเรียน นักศึกษา มีความพรอมในการเรียน การปรับตัว และมีจุดมุงหมายในการเรียน
3. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนไดถูกตองตามขอกําหนด กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตนไดถูกตอง ตามกฎ ระเบียบของ
วิทยาลัยฯ และมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูบริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
7. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
7.1 ระยะเวลา

พฤษภาคม 2558 – มิถุนายน 2558

7.2 สถานที่

โรงแรมในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

เก็บคาใชจายจาก
นักเรียน นักศึกษา

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง :

1. นักเรียน นักศึกษาไดทราบกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติขณะศึกษา สามารถปฏิบัติตนถูกตอง ตาม
ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ และศึกษาตอเลาเรียนจนจบหลักสูตรฯ

2. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวได
โดยออม

: 1. นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบริหาร ครู สถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการหารายไดระหวางเรียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


3

3.2

4

4

1

1.1

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

มาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

3

4. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปญหาเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สงผลใหนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง มาขอคําปรึกษาในเรื่องการใช
บริการจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากเงินกูยืมฯ มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
นักศึกษาที่ยื่นขอกู งานแนะแนวฯ จึงจัดโครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ดวยการจัดใหนักเรียน นักศึกษาที่สนใจตองการหารายไดระหวางเรียน รับพิมพเอกสาร จําหนายอาหารวาง และสินคาตางๆ ใน
สถานศึกษา สําหรับภายนอกสถานศึกษาไดประสานกับหนวยงานของรัฐ บริษัท รานคา และองคกรอื่นๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไป

ทํางาน เชน งานบริการจัดเลี้ยง หรือจําหนายสินคา สงผลใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดเพื่อนําไปใชจายในการเรียน เปนการ
ชวยเหลือ และแบงเบาภาระของผูปกครอง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน และแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน
5.3 เพื่อฝกใหนักเรียน นักศึกษากลาแสดงออก รักงานบริการ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1

นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการกับสถานประกอบการ รอยละ 60
6.2 เชิงปริมาณ

6.2.1

นักเรียน นักศึกษาทํางานเปน มีรายไดระหวางเรียน และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และหนวยงาน/สถานประกอบการ

ภายในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

งปม.
งบดําเนินการ

รายการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

เงินทุนหมุนเวียนของ
โครงการและงานแนะแนวฯ

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. นักเรียน นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและมีรายไดระหวางเรียน
2. นักเรียน นักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และกลาแสดงออก
โดยออม :

นักเรียน นักศึกษามีประสบการณจากการทํางาน และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) :
เชิงคุณภาพ :

1. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาไปทํางาน

2. ประเมินความสําเร็จของนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
3. ประเมินผลสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

โครงการบริการทุนการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


1

2

ยุทธศาสตร

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
2

3

3.7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1

3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนนใหจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ซึ่งนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สวนใหญมีฐานะปานกลาง และจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปจจุบัน ทําใหมีปญหา
ดานการเงินสงผลกระทบตอการเรียน เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัว และผูเรียนเรียนอยางมีความสุข จึงได
ดําเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อระดมทุนมอบใหนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมเดน สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยฯ และ
ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อระดมเงินทุน เปนกองทุนเพื่อการศึกษา
5.2 เพื่อมอบทุนการศึกษาแกผูเรียน ที่เรียนดี ความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย
5.3 เพื่อชวยแบงเบาภาระของครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ สามารถมอบทุนการศึกษาใหผูเรียนไดปละไมต่ํากวา 30 ราย
6.2 เชิงคุณภาพ ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ลดปญหาดานการเงินของครอบครัว
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

:
:

ความพึงพอใจของนักเรียนทุน
จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตลอดปการศึกษา 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ. ย.

ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมเอกสาร
3. ระดมทุนการศึกษา
4. ดําเนินการมอบทุน
5. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงทีมา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งบประมาณ

บกศ.

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

10,000

-

-

10,000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ปละไมนอยกวา 30 ราย
โดยออม : ผูเรียน เรียนอยางมีความสุข ปญหาดานการเงินลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


2

2.5

ยุทธศาสตร

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
5

1

1.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1

3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากจัด

การเรียนการ

สอนใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูในแขนงวิชาชีพของตน เพื่อนําไปเปนปจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตแลว
บุคลิกภาพที่ดีเปนอีกองคประกอบหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษาใหมีความพรอมในดานตาง ๆ

5.2 เพื่อสรางความผูกพันระหวางนักเรียน นักศึกษาแตละแผนก
5.3 เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

ผูเขารวมโครงการ 120 คน

6.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพดานตาง ๆ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

: นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
: นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมรอยละ 80

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตลอดปการศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี , โรงแรมในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. เตรียมเอกสาร
5. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
6. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

บกศ.

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร

2,500

-

-

5,000

-

-

7,500

-

-

คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณ
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน มีบุคลิกภาพในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีเจตคติที่ดีตอวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


2

2.5,2.7

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี


ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู


คุณธรรม

ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

3

1

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
2
3
4

1

1.9

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความสําเร็จของผูเรียนสายอาชีพ คือ การที่ผูเรียนสามารถศึกษาตอ และ/หรือไดประกอบอาชีพ

ตาม

ความสามารถที่ไดรับการศึกษาเลาเรียนมา การติดตามผล ถือเปนภารกิจหนึ่งที่สถานศึกษาตองดําเนินการ เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และความสําเร็จของนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ และสนับสนุนชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาใหในดานการศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งทําใหวิทยาลัยไดรับขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาดวย
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อรายงานขอมูลของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
5.2 เพื่อเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือ และจัดหางานใหนักเรียน นักศึกษาไดมีงานทํา
5.3 เพื่อเสริมสรางความผูกพันระหวางสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา ติดตามผูสําเร็จการศึกษาไดไมต่ํา
กวารอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาตอ/หรือมีงานทําภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ

: สามารถสรางบุคลากรใหมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ : 1. สรุปรายชื่อ – สถานที่ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7

.1 ระยะเวลา

เมษายน 2557 – ตุลาคม 2558

7.2

สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

1. เสนอโครงการ
2. เตรียมเอกสาร
3. ชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินการ
5. รายงานผล

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
รายการ

งปม.
งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

3,500

-

-

3,500

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : สถานศึกษาทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา/มีโอกาสชวยเหลือในการ
โดยออม : 1. นักเรียน นักศึกษามีความผูกพันกับสถานศึกษา
2. ทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษา วาประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
3. ติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ป ไมนอยกวารอยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จัดหางานให

โครงการบริจาคโลหิต ประจําป 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

-

-

1
2
3

7
3
9

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3
5

3

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

3.6

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการมีน้ําใจตอเพื่อนมนุษยของนักเรียน นักศึกษา ครู
เจาหนาที่ ตลอดถึงคนงานภารโรง เปนเปนชวยแหลือ ตออายุตอบุคคลที่กําลังตอการโลหิต เพื่อการอยูรอด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริจาคโลหิตของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัย
5.2 เพื่อเปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาสุขภาพของผูรับการบริจาค

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ไดเขารวมโครงการ
ดังกลาว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ไดรับบริจาคโลหิต และ
ไดรับคําแนะนําจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการดูสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ไดเขารวมโครงการดังกลาว
7.กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาเมษายน 2558 – กันยายน 2558
7.2 สถานที่ลานเอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต. ค. พ. ย.

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
4. ประชุมคณะกรรมการฯ
5. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
6. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

ธ. ค. ม. ค.

ก. พ.

ไตรมาสที่ 3
มี. ค. เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

หมายเหตุ

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

จํานวนเงิน
งปม.
งบอุดหนุน
รายการ งบดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษามีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนอื่น
โดยออม : นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการดูสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ

บกศ.

-

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

1
2
3

7
3
9

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

6

5
7

3.6

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู
เจาหนาที่ ตลอดถึงคนงานภารโรง เปนการปองกัน ดูแล รักษาสุขภาพในเบื้องตน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค
5

.1 เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาสุขภาพของผูรับการตรวจสุขภาพ

6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ไดเขารวมโครงการดังกลาว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ไดรับการตรวจสุขภาพ

และไดรับคําแนะนําจากคุณหมอ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ไดเขารวมโครงการดังกลาว
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปองกันการดูแลสุขภาพของตัวเอง
7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาพฤษภาคม 2557 – สิงหาคม 2558
7.2 สถานที่ลานเอนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต. ค. พ. ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ. ค. ม. ค.

ก. พ.

ไตรมาสที่ 3
มี. ค. เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

หมายเหตุ

ก. ย.

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ

งบดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

งบอุดหนุน

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษามีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนอื่น
โดยออม : นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการดูสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

-

-

1
2
3

7
3
9

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3

3.6

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

6

5
7

4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเปนเหตุการณที่สามารถ
เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่เราประมาทของนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ ตลอดถึงคนงาน ภารโรง เปนการ
ปองกัน ดูแล รักษา สุขภาพในเบื้องตน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในวิทยาลัยฯ

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อคุมครองประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2

เพื่อเปนขอมูล เปนแนวทางในการดูแล ปองกัน แกไข ปญหาอุบัติเหตุและความประมาทที่จะเกิดขึ้น

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1.1 เชิงปริมาณ: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ได
เขารวมโครงการดังกลาว
6.1.2 เชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประมาณ 3,000 คน ไดรับ
การคุมครองการประกันอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

:นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 3,000 คน ไดเขารวมโครงการดังกลาว

เชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปองกันตัวเองจากอุบัติเหตุ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลา มีนาคม - กันยายน 2558(ประจําปงบประมาณ 2558)
7.2สถานที่

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กิจกรรม

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ
.

ค
1. จัดทําโครงการ

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมายเหตุ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา นักการภารโรงไดรับการคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุ
โดยออม:

นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันการอุบัติเหตุ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยหางไกลยาเสพติด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ :

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

2
3

2.6
3.1

1
2
4
5

7,9
2,5
1,2,3,4
3

8

8.1-8.10

6

5
7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพขึ้นในสาขาที่ชุมชนตองการ และ
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ โดยมีกลุมเปาหมายในชุมชนที่ทุรกันดารหรือในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อเปน
แนวทางใหประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารมีความรูในดานวิชาชีพและนําไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1

นักเรียนและศิษยเกา เขารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ จํานวน 6 หลักสูตร

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขารวมอบรมมีแนวทางในการเรียนตอสายอาชีพและประกอบอาชีพฃ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

: ประชาชนในกลุมเปาหมาย ไดรับการฝกอบรม

เชิงคุณภาพ

: ผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7

7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รองบประมาณ
โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

: ประชาชนไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเบื้องตน เรื่องการฝกอาชีพ

โดยออม

: 1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน
2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ ใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการรณรงคและปองกันสารเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่ ขอที่

 ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล


 การมีภูมิคุมกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)


D3 (Drug Free)

3

3.2

ยุทธศาสตร

2
3

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่
4
2

3

3.7

6

6
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเสพสารเสพติดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก แตละปจะมีผูเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดจํานวนมาก
รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการปองกันปราบปราม บําบัด รักษา และฟนฟูสุขภาพ ปจจุบันยาเสพติดมีหลากหลาย

ชนิด ที่แพรเขามาในหมูวัยรุน โดยเฉพาะในหมูนักเรียน นักศึกษา ที่เปนอนาคตของชาติของประเทศชาติหากไมมีมาตรการการ
ดําเนินงานแกไชก็จะเปนอันตรายตอเยาวชนของชาติเปนอยางยิ่ง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด
5.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันไมใหสารเสพติดเขามาเผยแพรในกลุมนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสรางจิตสํานึกในการตอตานยาเสพติด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

: จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอยางนอย 2 ครั้ง/ป

6.2 เชิงคุณภาพ

:

นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

: นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
เชิงคุณภาพ

: นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกบุคคลอื่นได

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7

.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7

.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทําโครงการ

หมายเหตุ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

รองบประมาณ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในการลด ละ เลิก ยาเสพติด
โดยออม

: 1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน

2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกบุคคลอื่นได
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝกอาชีพตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ :

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)


2
3

2.6
3.1

1
2
4
5

7,9
2,5
1,2,3,4
3

8

8.1-8.10

6

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริดังกลาว โดยจัดใหมีการฝกอบรมวิชาชีพขึ้นในสาขาที่ชุมชนตองการ และวิชาชีพหลักสูตระยะ
สั้น 108 อาชีพ โดยมีกลุมเปาหมายในชุมชนที่ทุรกันดารหรือในโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารมีความรูในดานวิชาชีพและนําไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนและศิษยเกา เขารับการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ
จํานวน 6 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.1

ผูเขารวมอบรมมีแนวทางในการเรียนตอสายอาชีพและประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

: ประชาชนในกลุมเปาหมาย ไดรับการฝกอบรม

เชิงคุณภาพ

: ผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจระดับดี

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
จังหวัดสุราษฎรธานี

กิจกรร

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

หมายเหตุ

รองบประมาณ
จัดสรร

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

: ประชาชนไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเบื้องตน เรื่องการฝกอาชีพ

โดยออม

: 1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน
2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ ใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
2
3

2.6
3.1

1
2
4
5

7,9
2,5
1,2,3,4
3

8

8.1-8.10

6

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่
5
7

4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

(Fix it Center) และสถาบันการ

อาชีวศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรูประชาชนใหรูวิถีการใช การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะชางชุมชน ใหสามารถ
ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ประชาชนใหถูกวิธีการใช การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะชางชุมชน ใหสามารถ
ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุการใชงานของ
เครื่องมือ อุปกรณ การประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
5.2 เพื่อยกระดับฝกมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการบริหาร
จัดการแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) และพัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
5.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนาสุขอนามัย พื้นฐาน
พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม
เสริมสรางมาตรฐาน
5.4 เพื่อเพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน
5.5 เพื่อสรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถ

มีประสบการณ

มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ
5.6 เพื่อประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุ การใชงานเครื่องมือ
เครื่องจักร ในกาดรประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1

ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สรางมูลคาเพิ่มแลมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน
6.1.2 หมูบานที่ออกใหบริการซอมสราง (หมูบาน)
6.1.3

เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน

6.1.4 พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการผลิตชุมชน พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน ผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
สินคาเบื้องตนฃ
6.1.5 ชางชุมชน
6.1.6 ประชาชนผูรับบริการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวัน
ของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนคนยากจน บรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากากรลดรายจาย
6.2.2 ประชาชนมีความรูในการใช การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
6.2.3 ชางชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และชีพความสามารถในการบริหารจัดการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสรางงาน สรางรายได
6.2.4 นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน
จริง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

: 1. มีศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
2. มีชางชุมชนไดรับการยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ประเมินผลภายในของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โดยคณะกรรมการการบริหารโครงการในระดับ

จังหวัด รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ
4. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
5. รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

งบประมาณ
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน Fix it Center

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตัน และการยืดอายุการใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
2. ชางในชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับ และลดรายจายขอบงประชาชน โดยการยืดอายุการใช
งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาอาชีวศึกษาไดพัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ และสรางความเชื่อมั่นในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
โดยออม

: 1. สรางชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน

2. สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ ใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพสูเชฟนอย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ:

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


1

1.1,1.2

ยุทธศาสตร

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

ตัวบงชี้

ขอที่

1

1
2

1,2,3,5,6

2,6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

1.2
2.1

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันการอาชีวศึกษา มีนโยบานใหครูผูสอนและผูเรียนในสายวิชาชีพปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอนใหเปนมาตรฐาน
สูสากลทางแผนกวิชาฯ ไดเปนความสําคัญของนโยบายนี้ จึงไดจัดทําโครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ-เชฟนอย เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการผลิตและพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่นิยมยอมรับของสถานประกอบการและหนวยงานอื่น ๆ และยังเปนการ
กระตุนใหนักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวตระหนักเปนความสําคัญของการเรียนวิชาชีพอาหาร มีความสนุกกับการเรียนใครเรียนรูตลอดชีวิต มี
ความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้นพรอมที่จะเปนคนเกง คนดี และมีความสุขในชีวิต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบในหนาที่มีความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

5.2 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษากลาแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง พรอมที่จะทํางานเปนทีมไดอยางมีความสุข
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1

นักเรียนชั้น ปวช.2,3 จํานวน 6 ทีม ๆ ละ 3 คน

6.1.2 นักเรียนชั้น ปวส.1,2 จํานวน 6 ทีม ๆ ละ 3 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีทักษะความเชี่ยวชาญในงานผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวา

รอยละ 80
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

:

นักเรียนที่ไดเขารวมแขงขัน ไดครบตามเปาหมายที่กําหนดรอยละ 100

เชิงคุณภาพ

:

นักเรียนนักศึกษามีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ กลาแสดงออกมีทักษะทางวิชาชีพ มุงสูเชฟนอย พรอมที่จะ

เขารวมแขงขันในกิจกรรมอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

7

.1 ระยะเวลา พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

7

.2 สถานที่

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ชั้น 3 อาคาร 5วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

1. วางแผน เตรียมการ
2. การดําเนินงาน
3. สรุปผล รายงานผล

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
- กรรมการ จํานวน 2 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

7,200

-

-

5,000

-

-

- วัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน

15,000

-

-

รวมทั้งสิ้น

27,200

-

-

คาใชสอย
- คาอาหารวาง
คาวัสดุ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
โดยออม

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความกระตือรือรนกลาที่จะเขารวมโครงการไดอยางมีความสุข

:
:

นักเรียนนักศึกษา มีทักษะวิชาชีพ มีความกลาแสดงออก รักศรัทธาในวิชาชีพของตนเองไดอยางภาคภูมิใจ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาสื่อการสอน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ:

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่
6
3
3.9
17
5
3
3.1
1
8
3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สื่อการสอนมีบทบาทสําคัญมากในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียน นักศึกษา เรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น
ดังนั้นสื่อการสอนของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองมีการพัฒนา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.1 เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาทุกแผนกทุกระดับชั้น ประมาณ 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษา เรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

7. กิจกรรม

เชิงปริมาณ

:

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประมาณ 3,000 คน

เชิงคุณภาพ

:

การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ

และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

อาคาร 3 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.เสนอโครงการและ
ประชุมชี้แจง
4.ดําเนินโครงการ
5.รายงานผล

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- หมึก HP เบอร 703 (ดํา) จํานวน 8 ตลับ ๆ ละ 299

2,392

-

-

2,392

-

-

7,500

-

-

- กระดาษ A4 หนาคละสี จํานวน 5 รีม ๆ ละ 120

600

-

-

บาท

600

-

-

13,484

-

-

บาท
- หมึก HP เบอร 703 (สี) จํานวน 8 ตลับ ๆ ละ 299
บาท
- หมึก HP Laserjet 12A จํานวน 3 หลอด ๆ ละ
2,500 บาท
- แผน CD จํานวน 2 หลอด ๆ ละ 300 บาท

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

:

1. นักเรียนนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น

2. ครูผูสอนมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โดยออม

:

กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ตัวบงชี้

ขอที่

3.9,3.10

1-18

3,5-7

3

3.1

1-6

-

มาตรฐานการศึกษา

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนไดรับความนิยมอยางสูงเกือบทุกองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน
และภาคการศึกษา ตางใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะภาคการศึกษา การนําไปใชจะจําแนกเปนสื่อเสริม สื่อเติม และสื่อ
หลัก ซึ่งในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แหงในตางประเทศ ใชเปนสื่อหลัก คือใช

E-learning เขามาแทนการเรียนการสอนใน

หองเรียนแบบเต็มรูปแบบ ผูเรียนตองศึกษาเนื้อหาแบบออนไลนทั้งหมด สวนรูปแบบการใช E-learning ในประเทศไทยสวนใหญยัง
เปนสื่อเสริมและสื่อเติมคือการนํา E-learning เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียน เพื่อใหผูเรียนมีสื่อที่ใชในการเสริมประสบการณ

ทบทวน เพื่อเติมในสวนที่บกพรอง และสามารถยอนดูการบรรยายในหองเรียนจากไฟลวีดีที่บันทึกไวได รวมทั้งผูสอนยังสามารถ
ออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเพิ่มเติมจาก E-learning ไดอีกทางหนึ่งดวย
เพื่อสนองหลักการดังกลาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บทเรียนออนไลน มาพัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมทั้งสรางเปนบทเรียนออนไลนระบบ E-learning ของวิทยาลัยฯ โดยจัดอบรมใน
ลักษณะการปฏิบัติการเปนหลัก เพื่อใหมีสื่อการเรียนการสอนบนเว็บไซตที่ใชประกอบการเรียนการสอนจริงรวมทั้งจะไดมีการ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบเกิดการใชงาน E-learning ใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน
5.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถออกแบบเนื้อหา วิธีการสรางเนื้อและกิจกรรมที่เหมาะสม
5.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถบริหารจัดการระบบ E-learning ของวิทยาลัยเพื่อการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : คณะครู อาจารย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จํานวน 106 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : สามารถใชระบบ E-learning เพื่อชวยเสริมการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาโดยการพัฒนา
อาจารยใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตลอดจนสามารถจัดการระบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลนดวยตนเอง รวมถึงสามารถายทอดความรูและทักษะสูอาจารยทานอื่น อันจะเปนผลตอการพัฒนารายวิชาอื่น ๆ
เพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงเขาใชเพื่อศึกษาเตรียมตัวกอนการเรียน และทบทวนบทเรียนได ตอบสนองตอระบบการเรียน
ตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : 1. คณะครู อาจารย จํานวน 106 คน
2. เอกสารประกอบการการอบรม จํานวน 106 เลม
เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีบทเรียนออนไลน จํานวน 120 วิชา
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7

.1 ระยะเวลา

7

.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ. ค.

ม. ค.

ก. พ.

ไตรมาสที่ 3

มี. ค.

เม. ย.

พ. ค.

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4

มิ. ย.

ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะดําเนินงาน
3. ประชุมคณะทํางาน
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปแลและประเมินผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
(106 คน x 50 บาท x 1 มื้อ

5,300

-

-

- คาอาหารวาง
(106 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

5,300

-

-

5,000

-

-

15,600

-

-

คาวัสดุ
- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

โดยตรง : 1. คณะครู อาจารย มีความรู ความเขาใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
2

. สถานศึกษามีบทเรียนออนไลน จํานวน 120 วิชา

โดยออม

: นักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการคายศึกษาระบบนิเวศตนน้ํา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: กลุมวิชาวิทยาศาสตร แผนวิชาสามัญสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3

3.2

ยุทธศาสตร

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

ตัวบงชี้

ขอที่

1

2,3,4,5

26, 33

3

มาตรฐานการศึกษา

6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่ ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู

คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

6.2,6.4

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนศาสตรที่เชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่นๆในการศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมิอาจ
ดําเนินไดอยางโดดเดี่ยวหรือแยกสวนการศึกษา กิจกรรมคายศึกษาระบบนิเวศตนน้ําในลักษณะบูรณาการองคความรูตางๆ เขา
ดวยกันโดยมุงเนนใหผูเรียนไดสืบเสาะแสวงหาความรูหรือเรียนรูไดดวยตนตามหลัก“สัณทิฎฐิโก” ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ในสิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจในวิชาที่เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีการคิดอยางเปนระบบและมีเจตคติที่ดีตอ

การเรียนวิชาดานวิทยาศาสตรสามารถนําไปประยุกตปฏิบัติในวิชาชีพของตนและสังคม ที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อสรางความตระหนักถึง
คุณคาและเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม นําไปสูการเชื่อมโยงสูชุมชนทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู เสริมสรางการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ในชุมชนทองถิ่นบานเกิดและมีสวนรวมในการจักการหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา เกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษ รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5.2 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในระบบนิเวศแบบองครวมและกระบวน การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5.3 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความรูเรื่องสิ่งแวดลอมสงเสริม และความสามัคคีในหมูคณะ
5.4 เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรในภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา

2557 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนไดเปดโลกทัศนทางการศึกษาใหกวางขึ้น สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองตามหลัก
“สัณทิฎฐิโกและเกิดจิตสํานึกในการหวงแหนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : เจตคติที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตรและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7

.1 ระยะเวลา

7.2

สถานที่

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ จ.ชุมพร

อุทยานแหงชาติแกงกรุง

อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที2่

ไตรมาสที่ 3

หมาย
เหตุ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ติดตอสถานที่วิทยากร
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมครูผูเกี่ยวของ
4. รับสมัครนักเรียนผูสนใจ
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
6. สรุปผลรายงานผล

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

เก็บคาใชขายจาก

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

หมายเหตุ

นักเรียนนักศึกษา

-

-

-

โดยตรง : 1. นักเรียน ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษานอกสถานที่
2. นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชประยุกต
ปฏิบัติในวิชาชีพของตนและสังคมตอไป
โดยออม : กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนการสอนวิชากลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ (Communicative English Camp)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ:

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
D1 (Democracy)
7

3
3 3.3
1
3.9

D2 (Decency)
D3 (Drug Free)


การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ความพอประมาณ


ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
ความรู


คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

3
5

7
15

16

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อาเซียน ( Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบไป
ดวยสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพมา และกัมพูชา โดยมีจุดมุงหมายของการรวมกลุมประเทศเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให
เจริญรุดหนาสรางประโยชนและโอกาสทางการคาระหวางกันสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค อีกทั้งอาเซียนยังถือเปนกลุม
ประเทศที่มีความไดเปรียบกวาภูมิภาคอื่นๆ เพราะอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ มีจํานวนประชากรสูง มีภูมิปญญาและองค
ความรูในดานการผลิต การเพาะปลูกทางเกษตรกรรมเปนอยางดีรวมถึงมีเสนทางเชื่อมโยงระหวางที่สะดวก จากขอไดเปรียบดังกลาว จึงทําใหกลุม
ประเทศในอาเซียนเกิดแนวคิดที่จะรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย ใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน การเคลื่อนยายเงินทุน
และแรงงานฝมืออยางเสรี และรวมกันเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Single Production base) อันจะนําไปสูการเสริมสราง ความ

แข็งแกรงใหแกภูมิภาค โดยกําหนดแผนใหการรวมกลุมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในป 2558 นั่นคือ การกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน (

ASEAN

Economic Community : AEC)

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประเทศไทยจึงตองเรงเตรียมความพรอม เรื่องการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งที่อยูในตลาดแรงงาน
และที่จะออกสูตลาดแรงงานในอนาคตใหมีสมรรถนะเปนที่ตองการ

สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน และในฐานะที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่ในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันเปนอยางมาก จึง
ตองเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนกั เรียน นักศึกษา มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน
อนาคตรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา และการเคลื่อนยายแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหอยู
ในระดับมาตรฐานสากลดวย เชนเดียวกัน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาที่ดูแลงานดานวิชาการจึงมีความจําเปนจะตองมีองคความรู ความเขาใจในดาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนํามาวางแผน สรางกลไกในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให
เขมแข็งตอไปในอนาคต
ดวยเหตุนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ
ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ดานภาษาอังกฤษ คายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ เกิดแนวคิดในการพัฒนาและเตรียมพรอมในเชิงรุก ตลอดจนกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพและมีสมรรถนะเปนที่ตองการ สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคและระดับสากลตอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะของภาษา กลาแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนใหผูเรียน เรียนรู
สถานการณที่มีความหมายนอกหองเรียน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

:

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทุกระดับชั้น

6.2 เชิงคุณภาพ

:

นักเรียนนักศึกษาที่ผานการเขาคาย English Camp มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

:

เชิงคุณภาพ
7. กิจกรรม

:

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จํานวน 80 คน
นักเรียนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศได

และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7

.1 ระยะเวลาดําเนินการ

:

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7

.2 สถานที่ดําเนินการ

:

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

การดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.เสนอโครงการ
2.ประชุมวางแผน
และประสานงาน
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

รองบประมาณโครงการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

:

นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความมั่นใจ ในการนําไปใชนอกหองเรียนและ

สถานการณจริง ในชีวิตประจําวัน งานอาชีพ และอนาคต
โดยออม

:

นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ การเขาคาย

นักศึกษาไดใชความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

English Camp

มีสวนทําใหนักเรียน

โครงการกิจกรรมวันคริสตมาส (Christmas Festival)
1. ชื่อบุคคล/ผูรับผิดชอบโครงการ

:

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3

3.3

1
4
6

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
2
1
2

3

3.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

32

3
4
6

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการเรียนการสอน ในฐานะเปนภาษาตางประเทศ มีความ
จําเปนอยางมากตอการศึกษาในระดับสูง และการประกอบอาชีพในปจจุบันเทศกาลวันสําคัญของชาติตะวันตก
“เทศกาลวันคริสตมาส” จึงจัดเปนบทบาทหนึ่งแหงการเรียนรูและการไดรับอิทธิพลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาของชาติตะวันตกไดเปนอยางดี

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษาของภาษา กลาแสดงออก มีความมั่นใจที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูสถานการณที่ความหมายนอกหองเรียน

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ :

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ทุกระดับชั้น

6.2 เชิงคุณภาพ :

นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ซึ่งที่เปนภาษาตางประเทศและ

ประจักษถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติตะวันตกสัมพันธกับวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
เชิงปริมาณ

: นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นและมี

ทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศและประจักษถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย
อยางเหมาะสม
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

ลานอเนกประสงค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ

2. ประชุมวางแผนและประสานงาน
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบดําเนินการ งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน

13,000

-

-

2,000

-

-

15,000

-

-

คาใชสอย
- คาเชาเครื่องเสียง
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยอยางสมดุล พรอมนําไปใชในการศึกษาระดับสูงและการดํารงอยู
ในสังคมโลกตอไป
โดยออม : นักเรียน นักศึกษา พรอมดวยผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ ไดมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ:

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3

3.1

1

7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

3

3.9,3.10

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี



D1 (Democracy)


D2 (Decency)


D3 (Drug Free)

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.



ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล



การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข


ความรู


คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

3
5

7
15

16

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะผูเรียน ตองมีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน จึงจะสามารถนําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน การฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะจะทําให
ครูมีความรูความสามารถในเรื่องกลยุทธการสอนแตละทักษะพรอมที่จะนําไปใชกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหครูผูสอนมีความรูเรื่องกลยุทธการสอนภาษาอังกฤษในแตละทักษะ

5.2 เพื่อใหครูนําความรูที่ไดไปใชใหมีประสิทธิภาพกับผูเรียน
5.3 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาอยางถูกวิธี
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน
6.2 เชิงคุณภาพ : ครู จํานวน 9 คน ไดรับความรูเรื่องกลยุทธในการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

7. กิจกรรม

เชิงปริมาณ

:

ครูภาษาอังกฤษในภาคใต จํานวน 35 คน

เชิงปริมาณ

:

ครูผูสอนนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

Kanom Golden Beach Hotel

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.เสนอโครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุมวางแผน
และประสานงาน
4.ดําเนินโครงการ
5.รายงานผล

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

หมายเหตุ

บกศ.

งบอุดหนุน

รองบประมาณโครงการ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

รวมทั้งสิ้น

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

:

ครูผูสอนมีความรูเรื่องกลยุทธในการสอนภาษาอังกฤษ

โดยออม

:

นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูจากครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

-

-

โครงการมหกรรมวิชาการสูเสนทางอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/ผูรับผิดชอบ

:

งานวัดผลประเมินผล แผนกวิชา ฝายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3

3.2

1
4
6

2
3
6

5

5.1,
5.2

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1-6
15

3,5-7

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอนไดดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2
ไดกําหนดใหผูเรียนตองจัดทําโครงการวิชาชีพซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานทักษะการคิดเชิงระบบโดยผูที่จะสําเร็จการศึกษาตองทําวิจัย
อยางงายอันเปนการฝกทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการทําวิจัยนําไปสูการพัฒนาตนเองและพัฒนางานและวิชาชีพในอนาคต

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ในดานทักษะการคิดเชิงระบบ
5.2

6.

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีศักยภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในอนาคต

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน

6.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 ทุกคนเกิดจากกระบวนการคิดอยางเปนระบบและสามารถนําไปตอ

ยอดและเผยแพรชุมชนได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ

:

1. จัดทําโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 จํานวนผลงาน 3 คน/ชิ้น และ ปวส.2 จํานวนผลงาน 2

คน/ชิ้น
2. นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ผานเกณฑการประเมินโครงการวิชาชีพไมนอ ยกวา
รอยละ 85
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา เขารับการประเมินโครงการวิชาชีพทุกคนและมีผลงานที่มีคุณภาพและ
เปนประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชน

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

มกราคม – กุมภาพันธ 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

หมาย
ไตรมาสที่ 4

เหตุ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
3. สรุปผลและรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน (บาท)

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 ชุด ๆ ละ 25 บาท
- คาเชาโตะ 170 ตัว ๆ ละ 50 บาท

2,500

-

-

8,500

-

-

- เตนท ขนาด 5*10 ม. จํานวน 5 หลังๆ ละ 1,000 บาท

5,000

-

-

4,400

-

-

720

-

-

6,000

-

-

20,000

-

-

47,120

-

-

คาวัสดุ
- ปายไวนิลขนาด 2*4.8 ม. 3 ผืน
- ปายไวนิลญี่ปุน 10 อัน ๆ ละ 120 บาท
- วัสดุอุปกรณ

จัดตกแตงเวที

- คาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
โดยออม

:

นักเรียนนักศึกษาไดรับการประเมินโครงการวิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนด

:

ผลการดําเนินการเปนขอมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 2557
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

: งานวัดผลและประเมินผล ฝายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3

3.2

6
6

2
4

1

1.4,1.5

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1
2
3
15

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบวัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับนักเรียน
ศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( Pre
V-NET) จํานวน 6 รายวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พละศึกษาและสุข
ศึกษา ซึ่งเปนการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เปนประโยชนแกตนสังกัดและสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐาน
การเรียนการสอนของครู และนักเรียนนักศึกษา

ผลการทดสอบ Pre V-NET สามารถนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา การเรียนการสอนของครูอันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้นและผลการสอบ Pre V-NET สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาดวย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นวานักเรียนอาชีวศึกษาสวนใหญออนทางดานวิชาพื้นฐาน จึงไดจัดใหมี
การติวเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เพื่อหวังวาจะทําใหนักเรียนนักศึกษา
สามารถทําคะแนนวิชาสามัญไดดียิ่งขึ้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ “การเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 255 7” ใหกับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(Pre V-NET) ประจําปการศึกษา 2557 ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
5.2 เพื่อยกระดับคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET)
ในประเภทวิชาสามัญใหสูงยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการทําขอสอบ
กอนที่จะเขารับการทดสอบจริง
5.4 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตนในการเขารับการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(Pre V-NET) ใหการทดสอบจริงบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกแผนกวิชา จํานวน 591 คน
เขารับการติว
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET) ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกแผนกวิชาผานเกณฑการ ทดสอบไม
นอยกวารอยละ 85
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ไดเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการเขารับการ
ทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Pre V-NET) และสามารถทําระดับคะแนนในการสอบประเภทวิชาสามัญไดสูงยิ่งขึ้น
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ต.ค พ.ย. ธ.ค

ม.ค ก.พ.

ไตรมาสที่ 3

มี.ค

พ.ค. มิ.ย

เม.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

ก.ย.

1. วางแผนและเตรียมการ
2. การดําเนินการ
3. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

รายการ

งบดําเนินงาน

หมายเหตุ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาอาหารวาง

3,750

-

-

หมายเหตุ

(75 คน x 25 บาท × 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน

3,750

-

-

- คาปายโครงการ

1,000

-

-

- คาเอกสาร

4,000

-

-

12,500

-

-

(75 คน x 50 บาท)
คาวัสดุ

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) มีความพรอมในการเขารับการทดสอบระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (Pre V-NET) และสามารถทําคะแนนในการสอบประเภทวิชาสามัญไดสูงยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาหองสมุดประจําป 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานวิทยบริการและหองสมุด
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่ ขอที่
 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3

3.1

ยุทธศาสตร

12

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่
4

3

3.9

17

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หองสมุดเปนแหลงความรูที่เปดโอกาสใหทุกคนไดศึกษาคนควาและวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงค ของการจัดการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ จําเปนตองมีความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนในหองสมุดดําเนินการแกอาจารยและ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อจัดหารวบรวมและพัฒนาวัสดุสารนิเทศตางๆ ใหเปนแหลงบริการเผยแพรดานวิชาการ
5.3 เพื่อพัฒนาการบริการใหทันสมัย เขาถึงวัสดุสารนิเทศไดอยางรวดเร็ว

5.4 เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางนิสัยรักการอาน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : มีหนังสือเพิ่มขึ้น เพียงพอกับผูใชบริการ
6.2 เชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :

มีหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิม 85%

เชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรูขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันเหตุการณ
7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ธ. ค.

ไตรมาสที่ 2
ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

หมาย
เหตุ

ก. ย.

1. สํารวจความตองการ
2. สํารวจราคา
3. วางแผน พิจารณา
4. ใหบริการหนังสือ,อินเตอรเน็ต

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุตําราหนังสือ/วารสาร/นิตยสารและสื่อมัลติมีเดีย

รวมทั้งสิ้น

80,000

-

-

80.000

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : 1. นักเรียนนักศึกษามีหนังสือสําหรับคนควาเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นไดจหนัากงสือและ
วารสาร
โดยออม : หองสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระบบปกติและ
ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


ดานที่

ขอที่

ยุทธศาสตร

1

1.1
1.3
3.1
3.2

1

3

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
2
4
9

1
2

1.2
2.5

15

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ ตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาจัดการเรียนการสอนให

นักเรียน นักศึกษามีความรูในแขนงวิชาชีพของตน ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ใหสูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี และ
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับ
การศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบ
อาชีพอิสระไดตามความถนัดและความสนใจ
ทั้งนี้ ตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝายวิชาการ เห็นความสําคัญ จึงกําหนดใหมีโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ มีการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝกงานระบบปกติ ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีและผูปกครองรวมกับครูฝก ครูที่ปรึกษาเพื่อทราบระเบียบ และแนว
ปฏิบัติในการเลือกสถานประกอบการที่ฝก และปฏิบัติตนขณะฝกงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใน
การปรับตนเองเขาสูสถานประกอบการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเปนผูตัดสินใจเลือกเอง กอนออกไปฝกงานในสถานประกอบการ อยาง


นอย 340 ชั่วโมง







5. วัตถุประสงค


5.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด และ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 ตัวบงชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียน และ ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ทราบขอมูลและแนวทางปฏิบัติการฝกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองไดเรียนรูถึงสภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
อยางมีเหตุผล
5.4 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความภาคภูมิใจตอวิชาชีพ
5.

6 เพื่อสงเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5.

7 เพื่อใหแผนกวิชามีความตระหนักในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงประมาณ
6.1.1

นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระบบปกติและระบบทวิภาคี ผูปกครอง ครูฝก สถานประกอบการ และ

ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระบบปกติและระบบทวิภาคี เขาใจแนวทางการฝกปฏิบัติงาน ในสถาน

ประกอบการ มีแนวคิดในการแกปญหารวมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,นักเรียน นักศึกษา, ผู

ปกครอง,หัวหนาแผนก,ตัวแทนครูฝกจากสถานประกอบการ และครูที่ปรึกษา ขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ

: นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณตรง ทราบแนวทางปฏิบัติและเตรียมตนเองเพื่อใหพรอมในการออกไป

ฝกงาน

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต. ค.

พ. ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ. ค.

ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ไตรมาสที่ 3
เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ไตรมาสที่ 4
ก. ค.

ส. ค.

หมายเหตุ

ก. ย.

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
4. ติดตอประสานผูเกี่ยวของ
5.เตรียมเอกสาร
6. จัดกิจกรรม/ดําเนินการ
7. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

รองบประมาณโครงการบริหารจัดการ
ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยออม : วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการแขงขันแกะสลักหิมะ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2015
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ:

ฝายวิชาการ (อาจารยพฤติพงษ วงศวรรณา)

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่ ขอที่
 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


3
3
3

3.2
3.3
3.2

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่

6
6
4

4
2

5
5

4

5.1
5.2

1
2
5

1-4
5-8
15

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการแขงขันทักษะวิชาชีพแกะสลักน้ําแข็ง เพื่อนํานักเรียนเปนตัวแทนแขงขันแกะสลัก
แขงขันแกะสลักหิมะ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน การแขงขันประกอบดวย ทักษะการแกะสลักน้ําแข็ง งานปนดิน และการแกะสลักโฟม ผล
ปรากฏวาทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน ดังกลาว
5. วัตถุประสงค
เพื่อฝกทักษะและเตรียมความพรอมกอนการเดินทางแขงขันแกะสลักหิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และระหวางการ
แขงขันแกะสลักหิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน จนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการแขงขัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

:

มีวัสดุอุปกรณฝกตลอดจนการแขงขัน ประจําป 2015

6.2 เชิงคุณภาพ

:

นักเรียนนักศึกษา รวมแขงขันแกะสลักหิมะ ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2015

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

:

นักเรียนที่ไดเขารวมแขงขัน ไดครบตามเปาหมายที่กําหนดรอยละ 100

เชิงคุณภาพ

:

นักเรียนนักศึกษามีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ กลาแสดงออกมีทักษะทางวิชาชีพ มุงสูระดับโลก

7. กิจกรรม

และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีและเมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1

การดําเนินงาน
ต.ค.

1. เขียนโครงการ
2. อนุมัติโครงการ
3. ดําเนินการโครงการ
4. สรุปผล รายงานผล

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- วัสดุอุปกรณในการฝกแกะสลักน้ําแข็ง

และโฟม

รวมทั้งสิ้น

-

45,000

-

-

45,000

-

ใชเงินงบอุดหนุน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

:

ผูเรียนไดฝกแกะน้ําแข็ง โฟม และไดรวมเดินทางเขารวมการแขงขันแกะสลักหิมะ

ประชาชนจีน
โดยออม

:

นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะ และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ณ เมืองฮารบิ้น สาธารณรัฐ

โครงการปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณ
1.

ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

:

งานสื่อการเรียนการสอน ฝายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ขอที่

ยุทธศาสตร

2
3

2.1
3.1

1
2
10
16

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1
2
4
5
9
3

3

3.1

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 D1 (Democracy)
 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

ดานที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.



ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข

ความรู

 คุณธรรม


นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

2

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยหองโสตทัศนูปกรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ที่อยูในความรับผิดชอบของงานสื่อการเรียนการสอน จํานวน 2 หอง คือ หอง
โสต 1 อาคาร 5 ชั้น 2 เปนพื้นที่ใหบริการกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัย เปนจํานวนมาก ไมต่ํากวา 100 ครั้งในแตละภาคเรียน รวมทั้งกิจกรรมสําคัญ
ของทางวิทยาลัยที่ตองใชพื้นที่เฉพาะที่มีความสวยงาม แตปจจุบันอุปกรณตกแตงใชสอยในหองบางสวนไดชํารุด ทรุดโทรม มีไมพอเพียงกับปริมาณ
การใชบริการ และหองโสต 2 อาคาร 2 ชั้น 5 เปนพื้นที่ใหบริการที่สรางขึ้นใหม ยังขาดแคลนอุปกรณที่จําเปนในการเก็บรักษาอุปกรณครุภัณฑประจํา
หองที่เปนสัดสวน เก็บรักษาไดอยางปลอดภัยไมสูญหายและสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปรับปรุงหอง

โสตทัศนูปกรณทั้งสอง เพื่อการใหบริการการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจแก
ผูใชบริการไดมากที่สุด
5.

วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณใหมีสภาพสมบูรณในการใหบริการ
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของงานสื่อการเรียนการสอน

6.

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

:

มีหองโสตทัศนูปกรณใหมีสภาพสมบูรณในการใหบริการ

6.2 เชิงคุณภาพ

:

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของงานสื่อการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เชิงปริมาณ

:

นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกสามารถใชบริการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน

เชิงคุณภาพ

:

1. นักเรียน นักศึกษา มีหองโสตทัศนูปกรณในการสื่อการเรียนการสอน
2. นักเรียน

7.

นักศึกษา สามารถใชบริการสําหรับสาขาวิชาชีพของตนเองและมีความพึงพอใจในการรับบริการ

กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1

ระยะเวลา

7.2

สถานที่

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

1. ดําเนินการเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ

มี.ค

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค

มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมายเหตุ

3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร

และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ
บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ครุภัณฑ
-

- ตูเก็บอุปกรณ
ขนาด 0.40x4.0x0.80 เมตร
- เคานเตอรวางคอมพิวเตอร 3 ที่นั่ง
ขนาด 0.60x4.0x0.80 เมตร

-

-

36,000

-

36,000

-

36,000

-

110,000

-

- ตูใสเอกสารติดผนัง
ขนาด 0.40x4.0x1.50 เมตร
-

คาใชสอย
-

ปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณ อาคาร 5 ชั้น 2
(บุผนังเวทีหนาหองพรอมตกแตง

-

110,000

-

ขนาด 11x2.67 เมตร)
-

ปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณ อาคาร 2 ชั้น 5
(หองควบคุมแสง เสียง พรอมเคานเตอรวางอุปกรณตูเก็บ

อุปกรณและตูใสเอกสาร
ขนาด 3.0x4.0 เมตร)

รวมทั้งสิ้น

-

328,000

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

โดยตรง

:

นักเรียน นักศึกษา มีหองโสตทัศนูปกรณที่มีสภาพสมบูรณในการใหบริการ

โดยออม

:

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีมาตรฐานสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ย. 1.6.2

การบริหารจัดการครุภัณฑ (น.3.3) เครื่องมืออุปกรณขั้นพื้นฐานดานวิชาชีพของสถานศึกษา อยางนอย 1 สาขางาน/สาชาวิชาในการเรียนการสอนใน
วิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน/ครุภัณฑยานพาหนะ
และวัสดุถาวร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : รองผูอํานวยการฝาย, หัวหนาแผนก, หัวหนางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่ ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

3
4

3.1,3.2
4.2

1
3

6
6,8

3

3.8

17

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่
5

เนื่องจากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตางๆ ของวิทยาลัยใหประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยครุภัณฑที่อยูในสภาพดี
พรอมที่จะปฏิบัติงานและไมทําใหการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนหยุดชะงัก จึงควรมีการจัดการซอมแซมครุภัณฑตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อซอมแซมครุภัณฑการเรียนการสอน
5.2 เพื่อซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน

6.

5.3

เพื่อซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ

5.4

เพื่อซอมแซมวัสดุถาวร

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เพื่อใหครุภัณฑการศึกษา,ครุภัณฑสํานักงาน,ครุภัณฑยานพาหนะอยูในสภาพดี
6.1 เพื่อใหครุภัณฑการศึกษา,ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุถาวรมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

วิทยาลัยมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุถาวรที่อยูในสภาพดี สมบูรณ พรอมที่จะใชงานได

ตลอดเวลา
เชิงปริมาณ :

จํานวนรายการซอมครุภัณฑการศึกษา, ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะและวัสดุถาวร และคาใชจายในการซอมตลอดปงบประมาณ

2558

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

หมาย
เหตุ

ต.ค พ.ย.

ธ.ค

ม.ค ก.พ.

มี.ค

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

1. สอบถามราคาจากราน
2. ดําเนินการตามระเบียบงานพัสดุ
3. ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑการศึ,
ครุภัณฑสํานักงาน, ยานพาหนะ
วัสดุถาวร
4. บันทึกประวัติการ
ซอมแซมครุภัณฑการศึกษา
,สํานักงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
- คาซอมแซมครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑ

380,000

-

-

103,940

-

-

483,940

-

-

สํานักงาน/วัสดุถาวร
- คาซอมครุภัณฑแซมยานพาหนะ
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

1. สาขาวิชาตางๆ มีครุภัณฑการศึกษาที่อยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพ
2. งานสํานักงานของวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ ยานพาหนะที่ดีพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาตางๆ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

:

ฝายวิชาการ, หัวหนาแผนกวิชา, ครู-อาจารย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

ดานที่

ขอที่

ยุทธศาสตร

3

3.1

1

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ขอที่
1,2,6

3

3.9

15
17
18

5
7

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพทางวิชาการมีทักษะความชํานาญในสาขา ที่เรียน เพื่อเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ จะตองอาศัยวัสดุการศึกษาที่จัดใหอยางเพียงพอ ในแตละสาขาวิชา

5. วัตถุประสงค
5.1

เพื่อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา

5.2

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

5.3

เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ: 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

:

จํานวนวัสดุการศึกษาของแตละแผนกวิชา

:

ดานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนนักศึกษามีทักษะ วิชาชีพในสาขา

ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2 สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย.

1. อาจารยผูสอนทําโครงการฝกตาม สผ.1

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย พ.ค.

หมาย

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค

ส.ค

เหตุ
ก.ย.

- ภาคเรียนที่ 2/2557
- ภาคเรียนที่ 1/2558
2. สรุปรายการโครงการฝก
อบรมของแตละแผนกวิชา
3. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
4. ปฏิบัติการสอนตามโครงการ
5. รายงานผลการฝกตาม สผ.2

8. งบประมาณ/ทรัพยากร

และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จํานวนเงิน

หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย
งปม.

รายการ งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาวัสดุการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

650,000

1,809,900

350,000

650,000

1,809,900

350,000

หมายเหตุ

9.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โดยตรง

1. มีวัสดุฝกที่ไดมาตรฐานเพียงพอตอการเรียนการสอน
2. นักเรียนนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นจากการฝกปฏิบัติงานจริงและประสบการณจริง

โดยออม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : หัวหนางานวางแผนงบประมาณ, หัวหนางานพัสดุ,

หัวหนา

งานการเงินและ หัวหนางานทุกงาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)
 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)

4

4.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้

1
3

6
6,8

3

3.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู
 คุณธรรม

ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

17

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานตางๆ ของวิทยาลัยใหบรรลุตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา และเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว จําเปนตองจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ใหเพียงพอ

5. วัตถุประสงค
5.1
5.2
6.

เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุโฆษณาและเผยแพร ในฝาย และงานสํานักงานตาง ๆ

เพื่อจัดหาวัสดุเวชภัณฑใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิ
ฯ
ทยาลัย

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1

เชิงปริมาณ
6.1.1

จํานวนวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาฯ

วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุ

ยาและเวชภัณฑ วัสดุถาวร และวัสดุกอสราง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6.2.2 เพื่อนําวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ มาใชในสํานักงานใหเกิดประโยชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ :

มีวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ เพียงพอตอการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ตลอด

ปงบประมาณ
เชิงปริมาณ

: จํานวนวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่นๆ ตลอดปงบประมาณ

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ.ย.

ธ.ค

ไตรมาสที่ 2
ม.ค ก.พ.

มี.ค

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค

ส.ค

ก.ย.

หมายเหตุ

1. สอบถามราคาจากราน
2. ดําเนินการตามระเบียบ
งานพัสดุ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปรายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
50,000

-

-

- วัสดุสํานักงาน

180,000

-

-

- วัสดุคอมพิวเตอร

100,000

-

-

- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

80,000

-

-

-

-

-

- วัสดุยาและเวชภัณฑ

20,000

-

-

- วัสดุงานบานงานครัว

-

-

-

- วัสดุวิทยาศาสตร

-

-

-

- วัสดุกอสราง

-

-

-

430,000

-

-

- วัสดุถาวร

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง

1. มีวัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุโฆษณาและเผยแพรและวัสดุอื่น ๆ ใชใน
งานสํานักงานอยางเพียงพอผลงานมีประสิทธิภาพ
2. มีวัสดุเวชภัณฑใชในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอยางเพียงพอ สําหรับ

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน
โดยออม

1. มีวัสดุตาง ๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน สงผลใหการบริหารวิทยาลัยฯ

มีประสิทธิภาพ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษาและสํานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

: ฝาย/งานและหัวหนาแผนกวิชาที่เกี่ยวของ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)
 D3 (Drug Free)

4

4.1

1
3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
6
6,8

3

3.9

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล
 การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม


ยุทธศาสตร

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

ดานที่ ขอที่

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

17

5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดจัดการเรียนการสอน 14 แผนกวิชา มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาประมาณ
3,000 คน ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ คํานึงถึงคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา ตามปรัชญาของสถานศึกษาที่วา วิชา
ดี มีทักษะ ใฝธรรมะ สามัคคี มีวินัย และนโยบายปฏิรูปการศึกษาและแผนแมบทของวิทยาลัยฯ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรจําเปนตองอาศัยครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปงบประมาณ
2558 วิทยาลัยฯ จําเปนตองวางแผน เพื่อจัดหาครุภัณฑการศึกษาของแผนกวิชาและงานเพิ่มขึ้นดวย

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.3 เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดหาครุภัณฑดวยเงินอุดหนุน
ฝายบริหารทรัพยากร
- งานพัสดุ

จํานวน 1 รายการ

- งานทะเบียน

จํานวน 1 รายการ

- งานประชาสัมพันธ จํานวน

1 รายการ

- งานอาคาร สถานที่ จํานวน

1 รายการ

ฝายวิชาการ
- งานสื่อการเรียนการสอน จํานวน
- แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน

2 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร

จํานวน 2 รายการ

6.2 เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑการศึกษา/ครุภัณฑสํานักงาน ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ :

ครุภัณฑการศึกษาที่จัดซื้อดวยเงิน อุดหนุน จํานวน 10 รายการ

เชิงคุณภาพ :

มีครุภัณฑการศึกษาเพียงพอในการเรียนการสอนของนักเรียนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีครุภัณฑสํานักงานชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวดเร็ว สะดวกในการทํางาน งานมีคุณภาพ

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

1. สอบถามราคาของผูขาย

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค

ก.พ. มี.ค

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค. มิ.ย

ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ก.ค.

ส.ค

ก.ย.

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบพัสดุ
3. ตรวจรับครุภัณฑ
4. บันทึกบัญชีครุภัณฑ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ฝายทรัพยากร
งานพัสดุ
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปพรอมจอ จํานวน 1

20,000

-

20,000

-

เครื่อง
งานทะเบียน
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปพรอมจอ
งานประชาสัมพันธ

1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปพรอมจอ จํานวน 1

20,000

-

เครื่อง
งานอาคารสถานที่
1. กลองวงจรปด จํานวน 1 เครื่อง

53,000

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
งปม.

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ฝายวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน
1. เครื่องดูดฝุน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท

15,000

-

2. ชุดเครื่องเสียงลําโพงพกพา จํานวน 1 ชุด

40,000

-

127,500

-

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 BTU

จํานวน 3 ตัวๆ ละ 42,500 บาท
แผนกอาหารและโภชนาการ
1. กระดานไวทบอรด ขนาด5.65*122 ซม 1 บาน

14,500

-

78,000

-

45,000

-

433,000

-

แผนกคหกรรมศาสตร
1. จักรอุตสาหกรรม จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
26,000 บาท
2. จักรอุตสาหกรรมพันริมแบบอุตสาหกรรม จํานวน 1
เครื่อง
รวมทั้งสิ้น

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีหองปฏิบัติการที่มีครุภัณฑเพียงพอกับการฝกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา
9.2 ดานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ

:

งานวางแผนและงบประมาณ/งานประกันคุณภาพ
และฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร

1-12

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
1-6

3
7

3.2,3.3
7.1,7.2

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี


D1 (Democracy)

D2 (Decency)

D3 (Drug Free)

ขอที่

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.


ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ตัวบงชี้

ขอที่

1-18

5,7

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทางสําหรับการวางแผนในการของบประมาณ การบริหารงานและจัด
การศึกษา ตลอดจนทิศทาง เปาหมาย การจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ตลาดแรงงาน โดยยึดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี และการประกัน

คุณภาพทาง

การศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
5.2 เพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
5.3 เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 30 เลม และเอกสารเผยแพรในรูปแบบของ CD จํานวน 30 แผน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

มีบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา จํานวน 170 คน

เชิงคุณภาพ มีแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา

7. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
ณ หองโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอเพื่อขออนุมัติ
2. จัดตั้งคระกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

งปม.
รายการ

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน

หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและคาวัสดุ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร

-

-

14,400

-

-

34,000

-

-

17,000

(1 คน*1,200 บาท *6 ชั่วโมง * 2 วัน)
คาใชสอย
* คาอาหารกลางวัน (170 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
* คาอาหารวาง (170 คน x 25 บาท x 4 มื้อ)
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

5,000

-

-

70,400

:

9.1 โดยตรง บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
9.2 โดยออม

สถานศึกษาไดมีแผนพัฒนาการศึกษา ฝายบริหาร ครู เจาหนาที่ และบุคลากร ทุกคนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชุมวิชาการเพือ่ พัฒนางานวิจัยรองรับการประเมินภายนอกและภายใน
1.

ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

:

2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ


โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจํา



โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

 D1 (Democracy)

 D2 (Decency)

 D3 (Drug Free)


 ความพอประมาณ

 ความมีเหตุผล

 การมีภูมิคุมกันที่ดี

เงื่อนไข
 ความรู

 คุณธรรม

4.

ดานที่
3

ขอที่ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
3.1,3.2

1
4
6

1,2,8
2,3,5
1,2,3,4

5,7

5.1,5.2,
7.1

5,7

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่
7

สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ไดกําหนดตัวชี้วัดการประเมินงานวิจัยที่มีความเขมขนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งผลงานวิจัย

ของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนการรองรับการประเมินดังกลาว งานวิจัยและพัฒนาฯ ในฐานะผูรับผิดชอบบริหารงานวิจัย
ของวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการนี้เพื่อพัฒนางานวิจัยรองรับการประเมินภายนอก และผานเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด
5.

วัตถุประสงค
5.1

:

เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

6.

5.2

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทําวิจัย

5.3

เพื่อใหมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด

เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1

เชิงปริมาณ:

มีงานวิจัยทุกแผนกวิชา อยางนอยจํานวน 10 เรื่อง

6.2เชิงคุณภาพ:

มีงานวิจัยของทุกแผนกวิชา ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ผลงานวิจัยทุกแผนกวิชา อยางนอยจํานวน 10 เรื่อง
7.

กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1

ระยะเวลา ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

7.2

สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที3่
มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลและรายงาน

8.

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

หมวดรายจาย/ ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

งปม.
รายการ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
9.

งบดําเนินการ

บกศ.

งบอุดหนุน
-

-

200,000

-

-

200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยออม : ครู และบุคลากรทางการศึกษา นําไปบูรณาการใชในรายวิชาการเรียนการสอนกั นักเรียนนักศึกษา และในการปฏิบัติงาน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายวิชาการ,ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ และฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

ดานที่


D1 (Democracy)
 ความพอประมาณ 

D2 (Decency)
 ความมีเหตุผล


D3 (Drug Free)
 การมีภูมิคุมกันที่ดี 

 เงื่อนไข

 ความรู

 คุณธรรม

3

คานิยม 12 ประการ

ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี

การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

มาตรฐานการศึกษา

นโยบายสถานศึกษา
3D

ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบูรณาการหลัก
ปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

ขอที่ ยุทธศาสตร มาตรการ มาตรฐานที่ ตัวบงชี้ ดานที่ ตัวบงชี้ ขอที่ ขอที่
3.1

2,3

1,3,4,6,
7,10

3

3.2,3.3, 4,6,7 14,17,19 5,7
3.8,3.9

9,12

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหโอกาสทางการศึกษามีความ
เสมอภาค เปดโอกาสใหผูดอยโอกาส ผูพิการ ผ็อยูในสภาวะยากลําบาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีไดมีความตระหนักในการจัด

กิจกรรม 4 กิจกรรมหลักใหกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อเปนการพัฒนาผ็เรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อความมั่นคงดาน
สังคมที่มีการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบ
5.2เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐานเดียวกัน

5.3 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนในการเขารับการศึกษาจนจบหลักสูตรเปนการแกปญหานักเรียน
นักศึกษาออกกลางคัน
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1

เชิงปริมาณ
6.1.1จํานวนนักเรียนระดับชั้นปวช. ทุกแผนกวิชา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นักเรียนระดับชั้นปวช. ทุกคนมีคุณภาพจริยภาพ มีความรูความสามารถตามแนวทางคุณธรรมนักวิชาชีพ
แลวเกิดความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงคุณภาพ:
เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกคน มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐาน

:นักเรียนระดับชั้น ปวช. รับการศึกษาจนจบหลักสูตร และออกกลางคันนอยลง

8. กิจกรรม และขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7.2สถานทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อวางแผน
กิจกรรม
3. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินการโครงการ
5. สรุปรายงานผล

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก..ย.

หมายเหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
หมวดรายจาย/ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน

รายการ

งบดําเนินการ

งบอุดหนุน

หมายเหตุ

บกศ.

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
- คาหนังสือเรียน

-

4,536,000

-

- คาอุปกรณการเรียน

-

1,509,950

- เงินงบประมาณเรียน

- คาเครื่องแบบ

-

2,256,300

-

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

-

2,154,600

-

- คาจัดการเรียนการสอน

-

11,643,500

-

รวมทั้งสิ้น

-

22,100,350

-

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง : นักเรียนระดับชั้น ปวช. ไดรับโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคเปนรูปแบบ
โดยออม : นักเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางการศึกษา และเปนคนดีของสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ฟรี 15 ป

