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คานา
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จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในระยะ 4 ปี (2561-2564) จัดทาขึ้นโดยความร่วมมือ
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ตลอดจนให้ ชุมชนมีส่ว นร่ว มสนับ สนุน ส่ งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลั ยฯ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพสอย
ดาว ระยะ 4 ปี (2561-2564) สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ธันวาคม 2560
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บทนำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2561-2564 (แผน 4 ปี) เป็นกรอบ
แนวคิดทิศทางการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายนักเรียน นักศึกษาทุกสาขา วิชา
ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสถานศึกษาต่อไปกรอบแนว- คิด
ในการจัดทาแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 (แผน 4 ปี) จัดทา
ภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการในการศึกษา มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ทั้งนี้ต้องอาศัย
การดาเนินงานในหมวด 2 – 9 ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการ
ศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อ
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สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา ใน
สถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กาหนด
วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
เป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ
และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย 53
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
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ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment :
PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5
ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ
5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้ แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนา กาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียม ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ
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ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณ
วิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้
จัดทายุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ โดยมี
7 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
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บทที่ 1
ภำพรวมของสถำนศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
1. ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยอง และชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 24 กิโลเมตร สภาพ
พื้นที่มีทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้า และที่ราบชายฝั่งทะเล
จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร มี
พื้นที่ทั้งหมด 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออก และ
เท่ากับร้อยละ 1.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ

แผนที่จังหวัดจันทบุรี
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2. มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดต่ำงๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
อ่าวไทย
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
1. ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประกาศแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 112
หมู่ 4 ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา เป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ได้รับการอนุมัติใช้ที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ ที่ มท. 0718/9559 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2540
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้ทาการจัดตั้งครั้งแรก โดยมี นายสมหวัง สุขจิตร เป็นผู้ประสานงาน
การจัดตั้งวิทยาลัย มีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น 12 รายการ ใช้วงเงินงบผูกพัน 2540-2541 เป็น
เงินทั้งสิ้น 8,980,000 บาท เปิดทาการสอน ในปีงบประมาณ 2541 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนาไปประกอบอาชีพได้ในปีการศึกษา 2541เปิดรับนักเรียน
นักศึกษา 2 คณะวิชา คือ คณะวิชาช่างยนต์ และคณะบริหารธุรกิจ และปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียน
นักศึกษาคณะช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา2544 เปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจากนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และจากนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สอยดาว ได้ ว างวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาโดยสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้ น ให้ มีการพัฒ นาบุคลากรของวิท ยาลั ยฯ อันประกอบไปด้ว ย ผู้ บริห าร ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพทางด้าน
หลักสูตร ทั้งด้านการสอนในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมี
ความรู้เพียงพอ สาหรับการศึกษาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยจักแต่งบริเวณภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น และปรับแต่ง
ห้องเรียนให้น่าเรียน อีกทั้งยังจัดให้มีการบริการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจและแผนยุทธศำสตร์
ปรัชญำ
“มีคุณธรรม นาวิชาชีพ สร้างงานให้สังคม”
คือปรัชญาการทางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักการในการดาเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ

“บริการวิชาชีพแก่ชุมชน”

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
อำชีพเด่น

“อาชีพเด่น เก่งงาน บริการชุมชน”
มีทักษะด้านวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ได้
เก่งงำน
ทางานได้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
บริกำรชุมชน สามารถนาความรู้ด้านวิชาชีพออกไปบริการแก่ชุมชน

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “มุ่งมั่น สามัคคี จิตสาธารณะ”
มุ่งมั่น
ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ทางานด้วยความเพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้สาเร็จเป้าหมาย
สำมัคคี
ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน เป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามที่ต้องการ โดย
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
จิตสำธำรณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคและประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 สร้างคนดีให้บ้านเมือง
พันธกิจที่ 2 สร้างอาชีพให้ชุมชน
พันธกิจที่ 3 สร้างคุณภาพให้องค์กร
พันธกิจที่ 4 สร้างนวัตกรรมให้สังคม
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดีของบ้านเมือง
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
4. ผู้เรียนและบุคลากรพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ให้สังคม
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3. หลักสูตรที่เปิดสอน
1.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเปิดทาการสอน 2ระดับ คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3 หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- กลุ่มวิชาการบัญชี
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนีย บัตร (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่
เปิดสอนมีดังนี้
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับนักเรียน นักศึกษาไม่จากัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้)
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ไบค์เซอร์วิส
- งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
- งานซ่อมและบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
- งานล้างเครื่องปรับอากาศ
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- บัญชีครัวเรือน
- เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
- โปรแกรมสาเร็จรูปด้านบัญชี
- การเป็นผู้ประกอบการ
- อินเตอร์เน็ตในงานเลขานุการ
- งานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smart phone และTablet
- งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ
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- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher
- งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ลีลาศ
4. หลักสูตรแกนมัธยม
- สอนวิชาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา
4. สภำพชุมนุม เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอสอยดาว เป็นอาเภอซึ่งแยกพื้นที่จากอาเภอโป่ง
น้าร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี 2531 ยกฐานะเป็นอาเภอเมื่อปี 2535 มีพื้นที่ 770.948 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทั้งสิ้น 63,032 คน ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก ภาคกลาง ร้อยละ 20 ภาคอีสาน ร้อยละ 50
ภาคเหนือ ร้อยละ 10 นอกนั้นเป็นพื้นบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิม ร้อยละ 20 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยกลาง ภาษาอีสาน และภาษาเขมร ซึ่งเป็นชุมชนเกษตร อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ปลูกพืชสวน เช่น ลาไย ข้าวโพด
มะขามหวาน
คำขวัญอำเภอสอยดำว
เขาเสียดฟ้า ป่าผืนใหญ่ แหล่งกาเนิดกระวานไทย ที่อาศัยกบอกหนาม งามนกประจาถิ่น น้าดินอุดมดี
วัฒนธรรมมากมี ประเพณีสืบสาน เทศกาลเที่ยว เขาสอยดาว
สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ
น้าตกเขาสอยดาว อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตั้งขึ้นเป็นแหล่งรักษาพันธ์สัตว์ป่า แต่มี
บางส่วนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ เช่นน้าตกเขาสอยดาว ซึ่งมีความสูงและชั้นต่างๆ ถึง16
ชั้น ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น วาลีลอดผา กัลยาจงระวัง งาช้าง วังพญางิ้วดา วังผีเสื้อ มีบ้านพักรับรองและ
ลานกางเต็นท์สามารถพักได้ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวโดยมีจุดประสงค์เป็นห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้งผู้สนใจจะมาศึกษาควรมีเวลา
อย่างน้อย 3วัน เพื่อจะศึกษาสภาพต่างๆ และระบบนิเวศน์ของป่าพร้อมกันนี้ก็สามารถดูนกชนิดต่างๆ การ
พักแรมสามารถทาได้ ทั้งกางเต็นท์และการใช้บ้านพัก โดยติดต่อล่วงหน้ากับอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาทรายขาว
กรมป่าไม้ โทร 02-5794847หรือส่งหนังสือถึงหัวหน้าสถานพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว ตู้ปณ.
15 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 บ้านสวนส้ม เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ทาจากไม้มะค่า
มีทั้งประตู โต๊ะ เก้าอี้ เตียง นาฬิกาฯลฯ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นสวนส้มและซับตารีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายแดนแห่งใหม่ของภาคตะวันออก การคมนาคมสะดวก ถนนลาดยางเข้าถึง มีสินค้ามาจากต่าง
ประเทศจาหน่ายจานวนมากเหมาะสมอย่างยิ่ง สาหรับผู้ที่กาลังมองหาที่ลงทุนทาการค้า ความเป็นที่สุดของ
อาเภอสอยดาว กบอกหนามมีแห่งเดียวในโลก น้าตกที่สวยที่สุดในบรรดาน้าตกในภาคตะวันออกยอดเขาที่สูง
ที่สุดในภาคตะวันออก ยังเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ , เส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก
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อัตรำกำลัง
ในปีงบประมำณ 2561
อัตรำกำลังของวิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จำนวน
(คน)
2
10
8
6
19
45

11
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ลำดับที่

อำคำร

1

อาคารอานวยการชั่วคราว ชั้นเดียว
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

(ห้อง

2

อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน ชั้นเดียว
(บ้านพักครู)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว ชั้นเดียว (แผนก
เทคนิคพื้นฐาน)
อาคารโรงอาหาร หอประชุมชั่วคราว
บ้านพักผู้บริหาร 7-8 ชั่วคราว ชั้นเดียว
บ้านพักผู้บริหาร 4 ยูนิค ชั่วคราว ชั้นเดียว
ห้องน้า ห้องส้วมชั่วคราว (หลังโรงอาหาร)
ห้องน้า ห้องส้วมชั่วคราว (ข้างแผนกเทคนิค
พื้นฐาน)
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้องน้าห้องส้วม
อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (ตึกอานวยการ)
อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (แผนกช่างไฟฟ้า
กาลังและแผนกช่างยนต์)
พื้นอีพอดซี่
กั้นห้องอาคารฝึกงาน
เสาธงสูง 18 เมตร
ลานเอนกประสงค์
ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า
ทางเดินเท้า
สนามฟุตซอล
รั้ว
ถนนทางเดิน (Work way)

24

อาคารศูนย์บ่มเพาะ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จำนวน

ปีที่ก่อสร้ำง

1 หลัง

พ.ศ. 2541

1 หลัง

พ.ศ. 2541

1 หลัง

พ.ศ. 2541

1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541

1 หลัง

พ.ศ. 2541

1 ระบบ
1 รายการ
1 หลัง
1 หลัง

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544

1 หลัง

พ.ศ. 2544

1 รายการ
1 ห้อง
1 เสา
1 ลาน
1 ระบบ
1 ระบบ
1 รายการ
1 สนาม
1 รั้ว
1 รายการ

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2556
พ.ศ.2559
พ.ศ.2559

1 หลัง

พ.ศ.2559
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บทที่ 2
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ของวิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว พ.ศ.2560
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้กาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พ.ศ.2560 ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่ ง ปี และส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากกลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาไปท างาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สาเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูล
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ ใช้แบบสารวจที่มีข้อคาถาม
ตามคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 3 ด้าน คือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ โดยมี
ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไป
ทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลั
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน
คำอธิบำย
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาการศึ ก ษาตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่
เรียนแบบเต็มเวลา และผู้เรี ยนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน
ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น วิทยาลัยฯ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล ดังนี้
1. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นร้อยละ 73 ขึ้นไป
2. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น
ร้อยละ 57 – 72
3. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น
ร้อยละ 41 - 56
4. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น
ร้อยละ 25 – 40
5. วิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น
ต่ากว่าร้อยละ 25

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือ
และข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกาหนดและถือปฏิบัติตาม
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรมจริยธรรม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยฯ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็ม
ใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
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4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนดาเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
คำอธิบำย
สถานศึก ษามีค วามส าเร็ จ ในการดาเนิน การบริห ารจัด การศึก ษาตามนโยบายส าคัญ ที่ ห น่ว ยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย ดังนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้
รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ดังนี้
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
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3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
กาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทา
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม การส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบด าเนิ น การ หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดของสถานศึ ก ษาในรอบปี ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหา ร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน วิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการด้านการเงินสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยดาเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของงบดาเนินการ
3. . สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์
และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
มีการกากับ ดูแ ลการใช้อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ และมี
การกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เ รียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐำนข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อบารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลด
ความซ้าซ้อนของข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดย
ดาเนินการสรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและ
ภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัด
ไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40
คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100
คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแล ให้ครู
จัดการเรียนการสอน รายวิชาให้ถูกต้อง สรุปผล การดาเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
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3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา
เดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการพัฒนา รายวิชาหรือกลุ่มวิชา วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ให้ครูพัฒนารายวิชา โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเดิม เป็นต้น สรุปผลการดาเนินการตามประเด็นพิจารณา
ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุม่ วิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
คำอธิบำย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสู ตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการจัดการศึกษา วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแล การจัดการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ถูกต้อง ดาเนินการสรุปผลตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศนียบัตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดาเนินการสรุปผลตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศนียบัตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1
ครั้ง
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3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
คำอธิบำย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีประเด็นพิจาณา ดังนี้
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
คำอธิบำย
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่งชี้ที่
1.1 – 4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
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1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปัจจุบันสูงกว่า ในปี
ที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก”
โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและสรุปผล ดังนี้

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรงำนประชำสัมพันธ์
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับหน่ วยงานได้ เป็ น ช่องทางการติดต่อสื่ อสารจากองค์การไปสู่ สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารจาก
องค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย วิทยาลัยฯ ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มี
ต่อองค์การ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มี
ต่อองค์การ อย่างน้อย 3 ช่องทาง
4. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มี
ต่อองค์การ อย่างน้อย 4 ช่องทาง
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มี
ต่อองค์การ 5 ช่องทาง ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด ศึกษา โดย กาหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมให้ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีโครงสร้าง
การบริหารห้องสมุดที่ชัดเจน ส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสแก่ครู หรือบุคลากรของห้องสมุดได้รับการ
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พัฒนา นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดห้องสมุดสถานศึกษา จัดสรรงบ
งบประมาณในการดาเนินงานของห้องสมุด จากงบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ดังนี้
1. บริหารงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา
2. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3. ระดับปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์) เพียงพอ เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. จานวนสาขาวิชาที่มีทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร
5. ระดับคุณภาพในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสากล
6. ระดับคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
7. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
8. ระดับความเหมาะสมของคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการดาเนินกิจกรรมของห้องสมุด
9. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด
10. ระดับคุณภาพในการจัดพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรมภายในห้องสมุด
11. ระดับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะภายห้องสมุด
12. ระดับของความเหมาะสมในการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
13. ระดับคุณภาพในการร่วมมือระหว่างห้องสมุด
14. ระดับคุณภาพของการใช้เทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนสวัสดิกำร
คำอธิบำย
สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
และการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี เพื่อจะได้ให้กาลังกาย
กาลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการด้านงานงานสวัสดิการ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยดาเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากร
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของนักเรียน นักศึกษา
3. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากร
4. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
5. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการสวัสดิการ ปัญหาอุบัติเหตุ ของบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาและการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เป็นประจาทุกปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำฯ
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ความสามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดย
ดาเนินการสรุปผลตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
2. ได้ใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพ
ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษาได้รับการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ จานวน ๓ แห่ง
4. นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ในการจัดทาธุรกิจใหม่ จานวน ๓ ธุรกิจ
5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีแผนธุรกิจ เป็นจานวน ๓ แผน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนปกครอง
คำอธิบำย
สถานศึก ษามีก ารพัฒ นานั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาให้ เ ป็น บุ ค คลที่ มี คุณ ภาพทั้ ง ด้ านร่ า งกาย จิ ต ใจ และ
สติปัญญา มีระเบียบวินัย ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวังนอกจากดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ หนีเรียน การพนัน ทะเลาะวิวาท
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานปกครอง วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายและดาเนินงาน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง
2. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
3. มีโครงการป้องกันและบริหารปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อย 3 โครงการ
4. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
5. ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนกำรเงิน
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของวิทยาลัยฯ จัดาเนินการวิทยาลัยไร้เงินสด CCS (Cashless College for
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SIACED) (ชื่อย่อสถานศึกษา SIACED = Soidao Industrial and Community Education College) ทั้ง
ระบบ โดย เริ่มต้น จะดาเนินใน 3 ระบบ คือ การใช้จ่ายสิ้นค้าสหการร้านค้า การใช้จ่ายอาหารบริเวณโรง
อาหาร การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
คุณภาพในการบริหารจัดการงานการเงิน วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดงาน
การเงิน ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายโครงการมีความรู้เรื่องการออม เป็นเป็นผู้มีวินัยทาง
การเงิน เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงกับชีวิต
2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อเป็น “วิทยาลัยไร้เงินสด”
3. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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บทที่ 3
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้กาหนดเป้าหมาย
และแผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สาหรับวิทยาลัย
การอาชีพสอยดาว ของสานักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามด้านการอาชีวศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้

จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เน้นคุณภำพด้ำน "คุณธรรม จริยธรรม" ดังนี้
พันธกิจที่ 1 สร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง
กลยุทธ์ที่ 1.1 คืนคนดีสู่สังคม
1.1.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
1.1.1.1 โครงงานช่างไฟฟ้าบริการทุกระดับประทับใจ
1.1.1.2 โครงงานสามัคคี มีวินัย รวมใจมาเข้าแถว
1.1.1.3 โครงงานจิตสาธารณะ
1.1.1.4 โครงงานชาว วก. สอยดาว รักความสะอาด
กลยุทธ์ที่ 1.2 ดูแลให้เป็นคนดี
1.2.1 โครงการเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2.1.1 โครงการรู้ระเบียบ รักวินัย ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
1.2.1.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ การแต่งกาย ของนักเรียน นักศึกษาที่ถูก
ระเบียบของวิทยาลัยฯ
1.2.1.1.2 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.2.1.1.3 โครงการประชุมคณะกรรมการงานปกครองตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
นักศึกษา
1.2.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
1.2.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
1.2.2.2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์สัญจรเคลื่อนที่
1.2.2.3 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1.2.2.4 โครงการคู่มือนักเรียน นักศึกษา
1.2.2.5 โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
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1.2.2.6 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปั้นคนดี
1.3.1 โครงการช้างเผือกสอยดาว
1.3.1.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐาน
1.3.2 โครงการรักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1.3.2.1 โครงการวันพ่อ-วันชาติ-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
1.3.2.2 โครงการวันมหาธีรราชเจ้า (ลูกเสือวิสามัญ)
1.3.2.3 โครงทาบุญในวันพระสวนะ
1.3.2.4 โครงการเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือวิสามัญ
1.3.2.5 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ
1.3.2.6 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ปี 62
1.3.2.7 โครงการวันไหว้ครู และวันสถาปนาจัดตั้งสถานศึกษา
1.3.2.8 โครงการแห่เทียนจานาพรรษา (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ)และกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วม
ด้วยช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.2.9 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย
(วันแม่แห่งชาติ) และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่
1.3.2.10 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวราง
กูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
1.3.2.11 โครงการเร่งด่วน สนองนโยบายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.3.3 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.3.1 กิจกรรมโครงการ ๕ ส. ในสถานศึกษา
1.3.3.2 โครงการชาว วก.สอยดาว รักความสะอาด
1.3.3.3 โครงการแห่เทียนจานาพรรษา (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ) และกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วม
ด้วยช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.3.4 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย (วันแม่
แห่งชาติ) และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่
1.3.3.5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.3.4 โครงการกีฬาและนันทนาการ
1.3.4.1 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
1.3.4.2 โครงการคัดเลือกตัวแทนแข่งขันกีฬา อศจ.จันทบุรี
1.3.4.3 โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง วก.สอยดาว
1.3.4.4 โครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/สตริง/สากล
1.3.4.5 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
1.3.5 โครงการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.5.1 ชมรมวิชาชีพลาไย (แผนกวิชาช่างยนต์)
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1.3.5.2 ชมรมวิชาชีพแก้วมังกร (แผนกวิชาช่างยนต์)
1.3.5.3 ชมรมวิชาชีพออร์โต้เซอร์วิส (แผนกวิชาช่างยนต์)
1.3.5.4 ชมรมวิชาชีพผักสวนครัว (แผนกวิชาการบัญชี)
1.3.5.5 ชมรมวิชาชีพเพาะเห็ด (แผนกวิชาการบัญชี)
1.3.6 โครงการบริการชุมชน
1.3.6.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
1.3.6.2 อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
1.3.6.3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว บริการเคลื่อนที่ระดับอาเภอ
1.3.6.4 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว บริการเคลื่อนที่ระดับจังหวัด
1.3.6.5 อาชีวะพัฒนา
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เน้นคุณภำพด้ำน "หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน" ดังนี้
พันธกิจที่ 2 สร้ำงอำชีพให้ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
2.1.1.3 จัดทาบันทึกหลังสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
2.1.2 โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2.1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2.1.2.2 จัดทารูปแบบและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2.1.2.3 จัดทาแบบบันทึกการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงและรายงานการ
นาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2.1.3 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
2.1.3.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
2.1.3.2 นิเทศการเรียนการสอนเทอมละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
2.1.4 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.4.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.4.2 จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สอศ.
กาหนด
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ตามติดโลกอาชีพ
2.2.1 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย
2.2.1.1 ครูสารวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา
2.2.1.2 ประชุมพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
2.2.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2.2.2.1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การดาเนินงานอื่นๆ ภายในวิทยาลัยฯ
2.2.3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2.2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2.2.3.2 ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเทอมละ ไม่น้อยกว่า1 ครั้ง
2.2.3.3 สรุปผลการประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและนาผลไปปรับปรุงแก้ไข
2.2.4 โครงการทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
2.2.4.1 โครงการสนับสนุนผู้สอนวิชาชีพพัฒนาวิชาชีพจากสถานประกอบการ (40ชม/คน/ปี
ร้อยละ 20)
2.2.4.2 โครงการเปิดโลกจากผู้รู้สู่ผู้เรียนและผู้สอนด้านวิชาชีพ (2 ชม./2 ครั้ง/1 ภาคเรียน)
2.2.4.3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนฝึกอาชีพ
2.2.4.4 โครงการทาแผนการเรียนการฝึกอาชีพระยะกับสถานประกอบการ
2.2.4.5 โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานและปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ
2.2.5 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ
2.2.5.1 โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวและแนะนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.5.2 โครงการทาบันทึกข้อตกตงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการสถานศึกษา
2.2.5.3 โครงการทาสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ
2.2.5.4 โครงการสารวจความพร้อมในการจัดการาอาชีวศึกษาระบทวิภาคี
2.2.5.5 โครงการนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2.2.6 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 สัมพันธ์ศิษย์เก่า
2.3.1 โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
2.3.1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เน้นคุณภำพด้ำน "กำรบริหำรจัดกำรองค์กร" ดังนี้
พันธกิจที่ 3 สร้ำงคุณภำพให้องค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.1 ขับเคลื่อนนโยบาย
3.1.1 โครงการสร้างมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.1.1.1 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษา
3.1.2 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.1.2.1 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษา
3.1.2.2 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.2.3 โครงการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
3.1.3 โครงการมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร
3.1.3.1 โครงการพัฒนาการบริหารงานและภาวะผู้นา
3.1.3.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
3.1.4 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์
3.1.4.1 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.4.2 โครงการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
3.1.4.3 โครงการจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร
3.2.1.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.2.1.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
3.2.1.3 โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา
3.2.1.5 โครงการทาประกันอุบัติเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับสมดุลงบประมาณ
3.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
3.3.1.1 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3.3.1.2 จัดสรรค่าวัสดุฝึก
3.3.1.3 มีการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อสังคม
3.3.1.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.3.1.5 กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาทรัพยากร
3.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่ ภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
3.4.1.1 โครงการปรับปรุงระบบประปา
3.4.1.2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
3.4.1.3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
3.4.1.4 โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด
3.4.1.5 โครงการจัดซื้อน้ามันหล่อลื่น ใช้ในการตัดหญ้า
3.4.1.6 โครงการจัดซื้อวัสดุงานอาคาร เพื่อทาบ่อขยะ
3.4.1.7 โครงการซ่อมประตูหน้าต่าง ในอาคาร
3.4.2 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
3.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
3.4.2.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
3.4.2.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ
3.4.2.4 โครงการจ้างเหมาติดวอลเปเปอร์ผนังห้องงานประชาสัมพันธ์
3.4.2.5 โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.4.2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
3.4.2.7 โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์สานักงาน
3.4.2.8 โครงการซ่อมบารุงยานพาหนะ และต่อ พรบ.
3.4.2.9 โครงการจัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑ์
3.4.3 โครงการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทาง
กลยุทธ์ที่ 3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3.5.1 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3.5.1.1 จัดทาแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
3.5.1.2 ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน ในการบริจาคเงินหรือวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ
3.5.2 โครงการจัดอาชีวศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือ
3.5.2.1 เชิญสถานประกอบการและหน่วยงานประชุม ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบ
ทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.5.2.2 จัดทาโครงการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3.5.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรภายนอก
3.5.3.1 สารวจสาขางานที่จะรับความร่วมมือจากภายนอกเป็นครูพิเศษ วิทยากร
3.5.3.2 เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นครูพิเศษ วิทยากร
3.5.3.3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน หลังจากได้รับความรู้จากวิทยากร
3.5.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
3.5.5 โครงการสวัสดิการ
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กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.6.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3.6.1.1 โครงการสร้างมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.6.1.2 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.6.1.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3.6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพ
3.6.2.1 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เน้นคุณภำพด้ำน "นวัตกรรมและเทคโนโลยี" ดังนี้
พันธกิจที่ 4 สร้ำงนวัตกรรมให้สังคม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ลงมือทา นาใช้งาน
4.1.1 โครงการนวัตกรรมโลกการศึกษาสู่โลกอาชีพของผู้เรียนด้วยโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.1.1.1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับสถานศึกษา
4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.1.2.1 โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู
4.1.2.2 การนาเสนอและการประกวดวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
4.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
4.2.1.1 โครงการอบรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอน(i-Teacher)
4.2.1.2 โครงการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงานภาวการณ์มีงานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษา (V-cop)
4.2.1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1.4 โครงการบริหารจัดการระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
4.2.1.5 โครงการบริหารจัดการบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและสารองฐานข้อมูล
4.2.2 โครงการห้องสมุดดิจิตอล
4.2.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด
4.2.2.2 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
4.2.2.3 โครงการจัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศ
4.2.3 โครงการ E- graduate online
4.2.4 โครงการ "วิทยาลัยไร้เงินสด, CCS"

32
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2561 - 2564 (4 ปี)
ปรัชญำ
"มีคุณธรรม นำวิชำชีพ สร้ำงงำนให้สังคม"
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน
คุณธรรมอัตลักษณ์
"มุ่งมั่น สำมัคคี จิตสำธำรณะ"

พันธกิจที่ 1 สร้างคนดีให้บา้ นเมือง
 กลยุทธ์ที่ 1.1 คืนคนดีสสู่ งั คม
1.1.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ดูแลให้เป็นคนดี
1.2.1 โครงการเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
 กลยุทธ์ที่ 1.3 ปัน้ คนดี
1.3.1 โครงการช้างเผือกสอยดาว
1.3.2 โครงการรักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1.3.3 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.4 โครงการกีฬาและนันทนาการ
1.3.5 โครงการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.6 โครงการบริการชุมชน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
อำชีพเด่น เก่งงำน บริกำรชุมชน

วิสัยทัศน์
"ผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ ตอบสนองกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภำคและประเทศ"
พันธกิจที่ 2 สร้างอาชีพให้ชุมชน

พันธกิจที่ 3 สร้างคุณภาพให้องค์กร

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.1.2 โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2.1.3 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
2.1.4 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

 กลยุทธ์ที่ 3.1 ขับเคลือ่ นนโยบาย
3.1.1 โครงการสร้างมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.1.2 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3.1.3 โครงการมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนทัว่ ทัง้ องค์กร
3.1.4 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ตามติดโลกอาชีพ
2.2.1 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีท่ ันสมัย
2.2.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย
2.2.3 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2.2.4 โครงการทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
2.2.5 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ
2.2.6 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

 กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิม่ ขีดความสามารถบุคลากร
3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร

 กลยุทธ์ที่ 2.3 สัมพันธ์ศษิ ย์เก่า
2.3.1 โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

พันธกิจที่ 4 สร้างนวัตกรรมให้สังคม
 กลยุทธ์ที่ 4.1 ลงมือทา นาใช้งาน
4.1.1 โครงการนวัตกรรมโลกการศึกษาสู่โลกอาชีพของผู้เรียน
4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
4.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
4.2.2 โครงการห้องสมุดดิจิตอล
4.2.3 โครงการ E- graduate online
4.2.4 โครงการ "วิทยาลัยไร้เงินสด, CCS"

 กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับสมดุลงบประมาณ
3.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
 กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาทรัพยากร
3.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่ ภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์
3.4.2 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เพือ่ การศึกษา
3.4.3 โครงการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทาง
 กลยุทธ์ที่ 3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3.5.1 โครงการระดมทรัพยากรเพือ่ การบริหารจัดการศึกษา
3.5.2 โครงการจัดอาชีวศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือ
3.5.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรภายนอก
3.5.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
3.5.5 โครงการงานสวัสดิการ
 กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.6.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3.6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพ

3 กลยุทธ์ 9 โครงการ

3 กลยุทธ์ 11 โครงการ

งบประมำณ พ.ศ. 2561
quality
"คุณธรรม จริยธรรม"

งบประมำณ พ.ศ. 2562
quality
"หลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน"

6 กลยุทธ์ 16 โครงการ

งบประมำณ พ.ศ. 2563
quality
"กำรบริหำรจัดกำรองค์กร"

2 กลยุทธ์ 6 โครงการ

งบประมำณ พ.ศ. 2564
quality
"นวัตกรรมและเทคโนโลยี"
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บทที่ 4
แผนงบประมำณกำรเงินของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้กาหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ตั้งแต่ปี 2561-2564 ดังนี้
1. แผนการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติและทวิภาคี
ประเภทวิชำ-สำขำวิชำ
ที่
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.สำขำวิชำช่ำงยนต์
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานยานยนต์ (ทวิศึกษา)
2.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
2.1 สาขางานไฟฟ้า
2.2 สาขางานไฟฟ้า (ทวิศึกษา)
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการบัญชี(ทวิศึกษา)
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำยกำรรับ (คน)
รวม
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ทั้งสิ้น
2561
2562
2563
2564

80
-

80
40

80
-

80
-

320
40

40
-

40
40

40
-

40
-

160
40

40
40
200

40
40
40
40
360

40
40
200

40
40
200

160
40
160
40
960
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2. แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติและทวิภาคี
ประเภทวิชำ-สำขำวิชำ
ที่
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
2.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
2.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี)
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำยกำรรับ (คน)
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563

ปีกำรศึกษำ
2564

รวม
ทั้งสิ้น

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20
20
80

20
20
80

20
20
80

20
20
80

80
80
320

3. แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์
ประเภทวิชำ-สำขำวิชำ
ที่
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
2.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำยกำรรับ (คน)
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563

ปีกำรศึกษำ
2564

รวม
ทั้งสิ้น

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20
20
80

20
20
80

20
20
80

20
20
80

80
80
320

35
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

4. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่

ประเภทวิชำ-สำขำวิชำ

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม
1 ไบค์เซอร์วิส (30 ชั่วโมง)
2 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เล็ก (75 ชั่วโมง)
3 งานซ่อมและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ (75 ชั่วโมง)
4 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน (75 ชั่วโมง)
5 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
(75 ชั่วโมง)
6 งานล้างเครื่องปรับอากาศ
(30 ชั่วโมง)
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
7 บัญชีครัวเรือน (12 ชั่วโมง)
8 เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
(30 ชั่วโมง)
9 โปรแกรมสาเร็จรูปด้านบัญชี
(36 ชั่วโมง)
10 การเป็นผู้ประกอบการ
(75 ชั่วโมง)
11 อินเตอร์เน็ตในงานเลขานุการ
(30 ชั่วโมง)
12 งานติดตั้งและใช้ Application
บนอุปกรณ์ Smart phone และ
Tablet (30 ชั่วโมง)
13 งานซ่อมประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ (30 ชั่วโมง)
14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft
Publisher (75 ชั่วโมง)

เป้ำหมำยกำรรับ (คน)
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น
2561
2562
2563
2564
20
20

20
20

20
20

20
20

80
80

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20
20

20
20

20
20

20
20

80
80

20

20

20

20

80

110

80

80

80

80

20

20

20

20

80

50

50
50

50
50

50
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ประเภทวิชำ-สำขำวิชำ
ที่
15 งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
(75 ชั่วโมง)
ประเภทวิชำศิลปกรรม
16 ลีลาศ
รวมทั้งสิ้น

เป้ำหมำยกำรรับ (คน)
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น
2561
2562
2563
2564
50
50

20
380

20
350

20
350

20
350

80
350
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5. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่ หมวดรำยจ่ำย
1
2
3
4
5

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2562

ปีงบประมำณ 2563

งปม.

อุดหนุน

เงินรำยได้

งปม.

อุดหนุน

เงินรำยได้

งปม.

2,744,160
4,450,938
1,400,000
11,763,690

6,721,960
6,721,960

240,000
1,200,000
3,507,385.42
4,956,548.42

3,464,320
2,056,937
1,400,000
1,178,000
7,882,157

4,534,160
4,534,160

240,000
1,209,163
2,058,222.42
3,507,385.42

2,744,160
4,450,938
4,568,600
11,763,690

อุดหนุน

เงินรำยได้

ปีงบประมำณ 2564
งปม.

- 2,744,160
240,000 4,450,938
1,209,163 4,568,600
6,721,960
- 3,507,385.42
6,721,960 4,956,548.42 11,763,690

อุดหนุน

เงินรำยได้

240,000
1,209,163
6,721,960
- 3,507,385.42
6,721,960 4,956,548.42
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บทที่ 5
บทบำทหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรกำกับติดตำมตรวจสอบรำยงำน
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะร่วมแรง ร่วมใจในการ
ขับเคลื่อนสถาน ศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นจะประ กอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรวิทยำลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด ให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1. กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
บทบำทและหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมกากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
5.3.1 บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
5.3.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
5.3.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5.3.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
5.3.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.6 บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
5.3.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
5.3.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.3.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
5.3.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5.3.12 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.3.13 เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
5.3.14 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของรองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติ
ราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ
5.4.1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
5.4.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
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5.4.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5.4.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ และ
ตาม อัธยาศัย
5.4.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
5.4.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
5.4.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
5.4.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5.4.12 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.4.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ
ชัดเจน และเที่ยงตรง
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่น ๆด้วยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ
11. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ เจ้ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติ
บทบำทและหน้ำที่ของนักกำรภำรโรง และยำม
นักกำรภำรโรง
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคารเรียน และ
อาคารอื่น ๆ
2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวดขยะในบริเวณสถานศึกษา
3. ยกสิ่งขอบ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ยำม
1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบำทและหน้ำที่ของผู้ปกครอง
1. ศึกษาทาความเข้าใจกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษา
ให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน
2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย
ตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
3. ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
บังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา
4. ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน
5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน และสถาน
ศึกษา
6. เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ
บทบำทและหน้ำที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อกาหนด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

42
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำน
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้
วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบกระบวนการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้
กำรกำกับติดตำม
1. จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3. จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4. การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
กำรตรวจสอบ
1. การตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1.1 การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
1.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง
2. การตรวจสอบภายนอก ดาเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
กำรรำยงำน
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามแผน
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตามคาสั่งวิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงาน
ผลในภาพรวมของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึง
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม (งานบุคลากร)

1.1.1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการ บริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน
ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสาคัญใน
ด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นสิ่งสาคัญ ในการดาเนิ นชีวิต
และ คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งหนึ่ง ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในตัวบุคคลโดย เฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นครู - อาจารย์ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา หรื อคนทุกคนควรจะมีคุณธรรมในตัว เอง ดั งนั้น ทางวิทยาลั ยการอาชีพสอยดาวได้มองเห็ น
ความสาคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรม โครงการดังกล่าวฯ ขึ้น
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษานัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ส ติ และมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในตัวเองและการสืบทอดวัฒนธรรม การสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม ในตัวบุคคลต่อไป
7.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
/8.2 เชิงปริมาณ...
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8.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
9. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วย
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
นับ

1. โครงการช่างไฟฟ้า
บริการทุกระดับ
ประทับใจ

จัดให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ครั้ง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรียนร่วมกัน ไม่น้อย
กว่าร้อย 80
2. โครงการสามัคคี มี มีการกาหนด “คุณธรรมอัตครั้ง
วินัย รวมใจมาเข้าแถว ลักษณ์ของสถานศึกษา”
3. โครงการจิต
จานวนโครงการคุณธรรม
สาธารณะ
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย โครง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันแต่ การ
ละกลุ่ม
4. โครงการชาว วก.
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดาเนิน การ
สอยดาว รักความสะอาด ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ร้อย
ละ
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ปีงบประมาณ
(งานบุคลากร)
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2561

2562

2563

2564

1

1

1

1

1

-

-

-

3

3

3

3

80

85

90

100

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (out put)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
12.2 ผลลัพธ์(out come)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ

เฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.2.1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ ผู้เรี ยนอาชีวศึกษาได้ส าเร็ จการศึกษาพร้อมผู้ เข้าเรียนรุ่นนั้นและมีผ ลการเรียนที่ไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน สถานศึกษาได้เล็งเห็นแนวทางในการเฝ้าระวังผลการเรียนของผู้เรียนโดยการใช้เครื่องมือสถิติการ
เข้าเรียนแต่ละชั่วโมงตามตารางสอนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น จะเห็ นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนคนใดมีความเสี่ยง
ในการถูกจาแนกเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละ
ภาคเรียนมากขึ้น
ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญในด้านผู้เรียนเป็นอย่างมาก จึงขอจัดโครงการเฝ้าระวัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีจานวนเทียบเท่าจานวนผู้เข้า
เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นได้มากที่สุด
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา สาเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น
7.2 ให้นักเรียน นักศึกษา รับรู้สถิติการเข้าเรียนของตนเองในทุกๆรายวิชา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น
8.2 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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9. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. จาแนกผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า 2.00
2. เช็คสถิติการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนในแต่ละห้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ

75

80

85

90

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
โครงการเฝ้าระวังผลสัมฤทธิ์
ปีงบประมาณ
ทางการเรียน
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out Puts)
12.1.1 เฝ้าระวังผู้เรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
12.1.2 สถิติการเข้าเรียนของผู้เรียนที่ไม่เสี่ยงต่อการไม่ผ่านในแต่ละรายวิชา
12.2 ผลลัพธ์ (Out Come)
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกของรุ่นนั้น
13. การประเมินผล
สถิติผู้เรียนที่มีคะแนนสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนในทุกระดับชั้น

หมายเหตุ
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1. ชื่อโครงการ รู้ระเบียบ รักวินัย ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

1.2.1.1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 งานปกครอง
2.2 หัวหน้าแผนกทุกท่าน
2.3 ครูที่ปรึกษา
 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. ลักษณะโครงการ

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งให้ผลดี และ
ผลเสียไปพร้อมกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของาเสพติด ปัญหาการแข่งขันใน
รูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว หรืออื่นๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีระเบียบวินัย ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่ งหวัง
นอกจากดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและ
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ร้านเกมส์ หนีเรียน การพนัน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้า
ไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี มีระเบียบ วินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ตามที่สังคมมุ่งหวัง มีพฤติกรรม
๗.๒ เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา

48
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย
เฝ้าระวังปัญหาที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
8.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
9. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. โครงการประชาสัมพันธ์ การ
แต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
ที่ถูกระเบียบของวิทยาลัยฯ
2. โครงการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย ร้อยละ
กว่า ร้อยละ 80
2. ข้อมูลตอบกลับระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่ม
ร้อยละ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
หลักของโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการรู้ระเบียบ รักวินัย
ปีงบประมาณ
ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

80

85

90

95

80

85

90

95

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (out put)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
12.2 ผลลัพธ์ (out come)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในตนเอง มี
ความสามัคคี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกทั้งมีการดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ

ลดปัญหาการออกลางคัน

1.2.2

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยมีการจัดทารายงานการวิจัยตามแบบรายงานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด เพื่อรายงานผลให้กับสานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน์และรูปเล่ม ซึ่งผลการวิจัยของแต่ละสถานศึกษานาไปสังเคราะห์งาน การวิจัยในภาพรวมของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
7. วัตถุประสงค์
7.1 รู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาของผู้เรียนที่ออกกลางคัน
7.2 สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
7.3 ได้รับข้อมูลของผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลง ๑๐%
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ในความปกครอง
8.2.2 สถานศึกษามีกระบวนการและรูปแบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันและติดตาม
ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
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9. สถานที่ดาเนินงาน
ที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

1. โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่และ
ประชุมผู้ปกครอง คัดกรอง
ความเสี่ยง
2. โครงการแนะแนวศึกษา
ต่อและประชาสัมพันธ์สัญจร
เคลื่อนที่

ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองที่
เข้ารับการปฐมนิเทศ

ร้อยละ

100

100

100

100

4

4

4

4

3. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
4. โครงการคู่มือนักเรียน
นักศึกษา

ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมประชุมผู้ปกครอง

100

100

100

100

4

4

4

4

100

100

100

100

100

100

100

100

5. โครงการจัดทาแฟ้ม
ประวัติประจาตัวนักเรียน
นักศึกษา
6. โครงการเยี่ยมบ้าน
หอพัก บ้านเช่า และที่พัก
อาศัยของผู้เรียน

ระดับความพึงพอใจพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ร้อยละ
ต่อความร่วมมือในการจัดทา
มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
ร้อยละของครูที่ปรึกษาสรุป
ร้อยละ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและหา
แนวทางแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหาของผู้เรียน
ร้อยละของครูที่ปรึกษา
ทราบถึงปัญหาหรือสาเหตุ ร้อยละ
การออกกลางคัน

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
โครงการลดปัญหาการออก
ปีงบประมาณ
กลางคัน
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
25,000
25,000

-

-

หมายเหตุ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out put)
สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้อง ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยลดจานวนการออกกลางคันของผู้เรียน๑๐%
12.2 ผลลัพธ์ (Out come)
สถานศึกษามีรูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันและติดตาม
ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
13. การประเมินผล
13.1 แบบกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด
13.2 แบบประเมินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ

ช้างเผือกสอยดาว

1.3.1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.2 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ อวท.
2.3 หัวหน้าแผนกทุกแผนก
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้กาหนดการจัดงานการประชุมองค์การวิชาชีพ
ระดับหน่วยโดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมองค์การวิชาชีพทุกองค์การ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ การประกวดร้องเพลง ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และไทยสากลการแข่ งขันทักษะวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมการ
และคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดและแข่งขันระดับภาค ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของแต่ละคน
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการศึกษาดี มีความสามารถ และ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
โครงการช้างเผือกสอยดาวแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกสอยดาวตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ การประกวดร้องเพลง ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย
ระดับภาค และ ระดับชาติ
7.2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการและสร้างสรรค์คนดี คนเก่งสู่สังคม
7.3 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา เกิดทักษะ เกิดเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
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8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทากิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.2 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐
9. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
2561

1. โครงการประชุมทาง
วิชาการองค์การนัก
วิชาชีพฯ และแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐาน

2562

1. ด้านความรู้/ความสามารถ เกรด
3
3.5
เฉลี่ย
ของนักเรียน นักศึกษา
2. แฟ้มสะสมผลงาน
คะแนน
60
70
(Portfolio)
3. เข้าร่วมโครงการ ภายใน
โครงการ
5
6
และภายนอกสถานศึกษา
4. ประเมินผลการดาเนินการ
เท่ากับ เท่ากับ
ตามเป้าหมายที่กาหนด และมี
โครงการ โครงการ
โครงการ
ที่จัดทา ที่จัดทา
การกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการช้างเผือกสอยดาว

2563

2564

3.75

4

80

90

7

8

เท่ากับ เท่ากับ
โครงการ โครงการ
ที่จัดทา ที่จัดทา

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ที่ใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
ปีงบประมาณ
14,000
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
14,000
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (out put)
นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทากิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
12.2 ผลลัพธ์(out come)
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ รักษ์ชาติ พระมหากษัตริย์ และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ปี ๖๑

1.3.2

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. ลักษณะโครงการ

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(3 กลุ่ม 18 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ชาติไทย เป็นชาติที่สะสมวัฒนธรรมอันดีงามต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี วัฒนธรรม
เหล่านี้ เป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง เช่น วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การจัดกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ทางสถานศึกษาดาเนินการเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ เป็นการปลูกฝังให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความนิยมไทย
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นั กเรียน นักศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ80ได้เห็น
ความสาคัญของวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ตระหนักถึงความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความนิยมไทย
8.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
9. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. โครงการวันพ่อ-วันชาติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.9
2. โครงการวันมหาธีรราชเจ้า
(ลูกเสือวิสามัญ)
3. โครงทาบุญในวันพระสวนะ

4. โครงการเดินสวนสนามวัน
สถาปนาลูกเสือวิสามัญ
5. โครงการเลือกตั้งประธานชมรม
วิชาชีพ
6. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ
นักวิชาชีพฯ ปี 62
7. โครงการวันไหว้ครูและวัน
สถาปนาจัดตั้งสถานศึกษา
8. โครงการแห่เทียนจานาพรรษา
(วันงดดื่มสุราแห่ง ชาติ) และ
กิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมด้วย
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. โครงการวันสาคัญของชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ
วัฒนธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ)
และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
11. โครงการเร่งด่วนสนอนโยบาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่
ร้อยละ
80
85
90
เข้าร่วมโครงการ
2. ข้อมูลตอบกลับในระดับ
ร้อยละ
65
70
80
ความพึงพอใจของกลุ่ม
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
3. ประเมินผลการดาเนิน
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
การตามเป้าหมายกาหนด โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ที่จัดทา ที่จัดทา ที่จัดทา
และมีการกาหนดแนวทาง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

งปม.
2564

95
90
เท่ากับ
โครงการ
ที่จัดทา
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการรักษ์ชาติ
ปีงบประมาณ
พระมหากษัตริย์ และทานุบารุง
2561-2564
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (out put)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
๑๒.๒ ผลลัพธ์(out come)
ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความรักและความนิยมไทย
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.3.3

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 คณะองค์การนักวิชาชีพฯ
2.2 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2.3 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2.4 ชมรมวิชาชีพบัญชี
2.5 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ฯ
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
การขยายตัวของประชากรในปัจจุบันทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายไปอย่างมาก ชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่น
ต่างๆ จากสังคมเมืองโดยขาดภูมิต้านทาน จนทาให้เยาวชนไม่เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตัวเอง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจึงให้ความสาคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนจากการ
ดาเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทางานและสภาพแวดล้อมการทางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมี
สุขภาพกายและใจที่ดี
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี อาคารเรียน ห้องเรียน สานักงาน เอกสารต่างๆ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๗.๒ เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีขวัญกาลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมวิธีคิดและวิธีทางานใหม่ มีการทางานเป็นทีม รักองค์กร
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
พื้นที่บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องส้วม รวมทั้งการจัด
สานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่
๘.๒ เชิงปริมาณ
คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
๙. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

๑. กิจกรรมโครงการ ๕ ส. 1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
85
90
ในสถานศึกษา
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย ร้อยละ 80
ละ ๘๐
๒. โครงการชาว วก.สอย 2. ข้อมูลตอบกลับในระดับ
ดาว รักความสะอาด
ความพึงพอใจของกลุ่ม
ร้อยละ
65
75
85
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
หลักของโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕
๓. โครงการแห่เทียนจานา 3. ประเมินผลการดาเนินการ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
พรรษา (วันงดดื่มสุรา
ตามเป้าหมายที่กาหนด และมี
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
แห่งชาติ) และกิจกรรม
การกาหนดแนวทางการ
ที่จัดทา ที่จัดทา ที่จัดทา
เดินรณรงค์ร่วมด้วยช่วย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. โครงการวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
ไทย (วันแม่แห่งชาติ) และ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่
๕. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

งปม.
2564

95

95

เท่ากับ
โครงการ
ที่จัดทา

59
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (out put)
คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย ร้อยละ ๘๐
๑๒.๒ ผลลัพธ์(out come)
๑๒.๒.๑ สามารถปลูกฝังให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีวินัยในการปฏิบัติงาน
๑๒.๒.๒ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องส้วม รวมทั้งการ
จัดสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่
๑๓. การประเมินผล
แบบประเมิน
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๑. ชื่อโครงการ

กีฬาและนันทนาการ

1.3.4

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นเกมและกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กัน
ระหว่างทักษะการเคลื่อนไหว สติปัญญา ความทนทาน และพละกาลังของร่างกาย เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่
เสมอภาค สนุก และท้าทาย ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม กีฬา จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น
และท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรม สามารถเลือกเข้าร่วมได้ เหมาะสม
ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ หญิง ชาย รวมทั้งคนพิการ ดังนั้นกิจกรรมประเภทนี้จึงได้รับความนิยมสูง
และมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ วิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง เห็ น สมควรให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
นันทนาการภายในขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและพัฒนาไปสู่การ
แข่งขัน ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติต่อไปและการกีฬาจะทาให้นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อคัดตัวนักกีฬาประจาสถาบัน
7.2 เพื่อให้เยาวชนของชาติมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
7.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เล่นกีฬาออกกาลังกายและแสดงออกในการเชียร์
7.4 เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในวิทยาลัยและรู้จักการทางานเป็นทีม
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
๘.๑.๑ เยาวชนของชาติมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
๘.๑.๒ เกิดความสามัคคีภายในวิทยาลัยและรู้จักการทางานเป็นทีม
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๘.๒ เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
๙. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน
๒. โครงการคัดเลือก
ตัวแทนแข่งขันกีฬา อศจ.
จันทบุรี
๓. โครงการแข่งขันวง
ดนตรีโฟล์คซอง วก.สอย
ดาว

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร้อยละ
80
85
90
ร่วมโครงการ
2. ข้อมูลตอบกลับในระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่ม
ร้อยละ
60
70
80
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
หลักของโครงการ
3. ประเมินผลการดาเนิน-การ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
ตามเป้าหมายที่กาหนด และมี โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ที่จัดทา ที่จัดทา ที่จัดทา
การกาหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔. โครงการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง/สตริง/สากล
๕.โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล
๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (out put)
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
๑๒.๒ ผลลัพธ์(out come)
๑๒.๒.๑ นักเรียน นักศึกษามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
๑๒.๒.๒ เกิดความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯและรู้จักการทางานเป็นทีม
๑๓.การประเมินผล
แบบสอบถาม

งปม.
2563

บกศ.
-

งปม.
2564

95

90
เท่ากับ
โครงการ
ที่จัดทา

หมายเหตุ
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๑. ชื่อโครงการ ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.5

๒. ผู้รับผิดชอบ โครงการพิเศษและบริการชุมชน
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุ
“เศรษฐกิจพอพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากความเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ทั้ งนี้ จะต้อ งอาศั ยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า งๆมาใช้ ใ นการวางแผน และการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้และเทคโนโลยี งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จึ งได้จัดทาโครงการ ดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้หลักการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกินพอมีพอใช้ (เงิน)ความรู้
จักพอประมาณ (นกน้อยทารังน้อยแต่พอตัว)ความมีภูมิคุ้มกันและความมีคุณธรรม
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักการพึ่งตนเอง ใช้เงินทุนตัวเองใช้แรงตัวเองใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ตัวเองทาบัญชีครัวเรือนและใช้บัญชีประเมินผลปรับปรุงตนเองและวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาตัวเอง
๗.๒ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษารู้ ห ลั ก ความพอมี พ อกิ น เรี ย นรู้ (ฝึ ก ) อาชี พ ทางการเกษตรอย่ า ง
หลากหลายปลูก – เลี้ยงทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกหรือเลี้ยงได้เผื่อแผ่เกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน
/๗.๓ เพื่อให้…
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๗.๓ เพื่ อให้ นั กเรี ย น นั ก ศึ กษารู้ ห ลั ก พอมี พ อใช้ (เงิน )ลดรายจ่ า ยด้ว ยการปลู ก – เลี้ ยง กิน เอง
(ประหยัดเงิน)เพิ่มรายได้ด้วยการปลูก – เลี้ยง สิ่งที่ขายได้ง่ายไม่เล่นการพนัน – หวยเบอร์ไม่ใช้จ่ายกับสิ่งที่
ฟุ่มเฟือย (สุรา – เบียร์ – บุหรี่ – เครื่องดื่มราคาแพงฯลฯ)ออมเงินอย่างต่อเนื่อง
๗.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้ หลักความรู้จักพอประมาณ (นกน้อยทารังน้อยแต่พอตัว)ทาสิ่งต่างๆ
ให้พอเหมาะกับเงินทุน/แรงงาน หรือ ศักยภาพของตัวเอง (อย่าทาเกินตัว)ไม่จัดงานบุญแข่งขันกัน (แต่งงาน –
บวช ฯลฯ)ไม่สร้างบ้านแข่งขันกันไม่ซื้อรถ/ซื้อสิ่งของอวดร่าอวดรวยแข่งขันกันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ (สันโดษ)
๗.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักความมีภูมิคุ้มกันพิจารณาเรื่องของเหตุและผลในทุกเรื่องจนเป็น
พื้นฐานของจิตปฏิเสธคาชักชวนไปในทางที่เสี่ยง/เสียหนุ่มนวลทาอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานเชิงเกษตร
อินทรีย์ฝึกไม่ตามใจตัวเองต้องออมเงิน ออมดิน (ปรับปรุงดิน) ออมน้า (เก็บน้า) ออมมิตร (ผูกมิตร)
๗.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้หลักความมีคุณธรรมไม่โลภเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ลักขโมยปลูก
เมตตาจิตให้กับตัวเอง (ไม่พยาบาทจองเวร/ไม่เบียดเบียน/ให้อภัย)รับผลประโยชน์ตามสิทธิของตัวเองความ
นอบน้อมถ่อมตนสารวมตนอยู่ในกรอบของศีล 5 หรือคาสอนในศาสนาต่างๆ (เหตุดี)
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สอยดาว 544 คนรู้ ห ลั ก การพึ่ ง ตนเอง ความ
พอมีพอกินพอมีพอใช้ (เงิน)ความรู้จักพอประมาณ (นกน้อยทารังน้อยแต่พอตัว)ความมีภูมิคุ้มกันและ
ความมีคุณธรรม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ใช้หลักการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกินพอมี
พอใช้ (เงิน)ความรู้จักพอประมาณ (นกน้อยทารังน้อยแต่พอตัว)ความมีภูมิคุ้มกันและความมีคุณธรรม
ในการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
๑. ชมรมวิชาชีพลาไย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน
๒. ชมรมวิชาชีพแก้วมังกร
ให้ผู้เรียนดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ชมรมวิชาชีพออโต้
2. ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
เซอร์วิส
4. ชมรมวิชาชีพผักสวนครัว กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
5. ชมรมวิชาชีพเพาะเห็ด ให้ดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

กิจกรรม

5

5

5

5

กิจกรรม

1

1

1

1

กิจกรรม

1

1

1

1
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๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการดารงตนตามปรัชญา
ปีงบประมาณ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
ชมรมวิชาชีพได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกินพอมีพอใช้ (เงิน)ความรู้จักพอประมาณ (นกน้อยทารังน้อย
แต่พอตัว) ความมีภูมิคุ้มกันและมีคุณธรรม
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ
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๑. ชื่อโครงการ บริการชุมชน
๒. ผู้รับผิดชอบ โครงการพิเศษและบริการชุมชน
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

1.3.6

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนรับผิดชอบการดาเนินการให้บริการชุมชนในการนา
วิช าชีพและผู้ เรีย นออกบริ การวิช าการ วิช าชีพหรือทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อตอบสนองต่อ
ปรัชญาวิทยาลัยฯ “มีคุณธรรม นาวิชาชีพ สร้างงานให้สังคม” เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “บริการวิชาชีพ
แก่ ชุ ม ชน” เสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น “อาชี พ เด่ น เก่ ง งาน บริ ก ารชุ ม ชน” และให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ส ถานศึ ก ษา “มุ่ ง มั่ น สามั ค คี จิ ต สาธารณะ” เป็ น ไปตามแนวทางแผนพั ฒ นา
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
งานโครงการพิเ ศษได้จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ขึ้ น มากกว่า 5 กิจ กรรม ให้ ผู้ เ รีย นได้ มีส่ ว นร่ ว ม
ในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมี ก ารจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะแผนก แต่ ล ะชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ1 โครงการ และในปีงบประมาณ 2561 นี้
งานโครงการพิเศษมีแผนการจั ดกิจกรรมโครงการเพื่อบริการวิช าชีพแก่ชุมชนและสังคม จานวน
6 กิจกรรม ตามนโยบายสานักงานกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดาเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดให้
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อนาวิชาชีพและผู้เรียนออกบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
๗.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา “มุ่งมั่น สามัคคี จิตสาธารณะ”
๗.๓ เพื่อให้ผู้เรียนในแต่ละแผนก แต่ละชั้นปีการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 โครงการ
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
ให้ผู้เรียนในแต่ละแผนก แต่ละชั้นปีการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 โครงการ
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนนาความรู้ความสามารถออกบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและ
สังคม
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับ

๑. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนFix it Center

1. จานวนโครงการที่สถานกิจกรรม
ศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
๒. อาชีวะอาสา เทศกาล 2. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนแต่
กิจกรรม
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปีใหม่
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทา
ประโยชน์ต่อสังคม
๓. อาชีวะอาสา เทศกาล
สงกรานต์
4. วิทยาลัยการอาชีพ
สอยดาวบริการเคลื่อนที่
ระดับอาเภอ
5. วิทยาลัยการอาชีพ
สอยดาวบริการเคลื่อนที่
ระดับจังหวัด
6. อาชีวะพัฒนา

2561

2562

2563

2564

5

5

5

5

1

1

1

1
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๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการบริการชุมชน

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

หมายเหตุ
บกศ.
-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
๑๒.๑.๑ กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๑๒.๑.๒ ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 โครงการ
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 2561-2564
๑๓. การประเมินผล
13.1 ผลการดาเนินการ
13.2 ผลการประเมินกิจกรรมจาก สอศ.
13.3 อื่นๆ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

2.1.1

2. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนารูปแบบของหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยกาหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชาเน้นการพัฒนาสมรรถนะจากอาชีพเข้าสู่การ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและจัดระดับเพื่อเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งกาหนดสมรรถนะ
ในรายวิชาต่าง ๆ นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดังนั้นครูจาเป็น ต้องพัฒนาแผนการสอน /
การเรียนรู้เพื่อให้ผลการเรียนการสอนเกิดสมรรถนะอาชีพแก่ผู้เรียนโดยตรง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีพยุคใหม่เพื่อผลิตกาลังคนที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มีทักษะคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิ ดศักยภาพของตนเอง สนองความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความ
มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจ นาไปสู่การผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในโลกของอาชีพในยุคของโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอน / การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ
และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง และจัดทาแผนการสอนมุ่งสมรรถนะ
ครบทุกรายวิชา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งสู่
สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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7.2 เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติจริงในการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้
ต่างๆ
7.3 เพื่อให้ครูนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผลใน
สถานศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จานวน 25 คน
8.1.2 ครูในแต่ละสาขาวิชาจัดทาแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งสมรรถนะ
อาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2.2 ครูนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการสอน/การเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
9. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
3. จัดทาบันทึกหลังสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1. ครูดาเนินการสารวจ
รายวิชาจากสถานประกอบ วิชา
การไม่น้อยกว่าคนละ 1
รายวิชาต่อปี
2. เชิญสถานประกอบการ
มาพัฒนารายวิชาร่วมกันไม่ ร้อยละ
น้อย
3. สรุปผลรายวิชาที่พัฒนา
ร้อยละ
แล้วนามาใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่
พัฒนา

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

1

1

1

1

70

75

80

85

80

85

90

95
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11.แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ปีงบประมาณ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2561-2564
รายวิชา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1ผลผลิต (Out Puts)
ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้เข้ารับการอบรมจานวน 25 คน
12.2 ผลลัพธ์ (Out Comes)
12.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.2. ครูนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน/การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบทุกรายวิชา รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง

2.1.2

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 26 หมวด 4 ที่กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้ ส ถานศึกษาจั ดการประเมิน ผู้ เรี ย นโดยพิจารณาจากพัฒ นาการ ของผู้ เรียน ความประพฤติ การสั งเกต
พฤติกรรมการเรี ย น การร่ ว มกิจ กรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบของการศึกษา
การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านบุคลิกภาพ
(Performance) ด้ า นกระบวนการ (Process) และ ด้ า นผลผลิ ต (Products) ด้ว ยวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตามสภาพจริ ง ของผู้ เ รี ย น หรื อ ผลการเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง การปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดทา
โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และพฤติกรรม
การเรีย นรู้ ที่แสดงออกของนักเรี ยนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่ห ลากหลาย และพิจารณาถึง
คาตอบที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาด
๗. วัตถุประสงค์
7.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
7.2 เพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผลตามสภาพจริง
7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
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๘. เป้าหมาย
8.๑ เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนทุกคนของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
8.๒ เชิงคุณภาพ
8.๒.1. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแบบวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
8.๒.2. ครูผู้สอนทุกคนดาเนินการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงกับผู้เรียน
8.๒.3. ครูผู้สอนทุกคนนาผลที่ได้จากการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงมาปรับปรุงแก้ไข
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง
2. จัดทารูปแบบและเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง
3. จัดทาแบบบันทึกการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงและ
รายงานการนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน

1. ครูเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ร้อยละ

85

90

95

100

80

85

90

95

80

85

90

95

2. ครูทุกคนจัดทารูปแบบและ
เกณฑ์การวัดผลและ
ร้อยละ
ประเมินผล
3. ครูทุกคนจัดทาแบบบันทึก
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงและ
ร้อยละ
รายงานการนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของวิชาที่สอน

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการวัดผลและประเมินผล
ปีงบประมาณ
การเรียนตามสภาพจริง
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ ผลผลิต (Output)
ครูผู้สอนทุกคนของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ดาเนินการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
กับผู้เรียน
12.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
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12.๒.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
12.๒.2 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
12.๒.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป
13. การประเมินผล
13.๑ สรุปผลการดาเนินการวัดผลและประเมินผลของครูผู้สอน
13.๒ สรุประดับความพึงพอใจของผู้เรียน
13.๓ รายงานผลการดาเนินงานต่อสถานศึกษา
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๑. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน
๒. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2.1.3

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖“การจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ
ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเพื่อผลิต และ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎี อันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
นาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ”รวมทั้งมาตรฐานอาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕9
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๗. วัตถุประสงค์
๗.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
๗.2 ครูที่สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ตนสอน
๗.3 เป็นการสร้างเจตคติที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๘. เป้าหมาย
๘.1 เชิงปริมาณ
ครู 4 แผนกวิชาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้รับการนิเทศ
๘.2 เชิงคุณภาพ
๘.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพด้านการเรียน
๘.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น
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๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
การเรียนการสอน
2. นิเทศการเรียนการสอนเทอม
ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

คณะกรรมการแต่ละแผนก
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
คณะกรรมการดาเนินการ
นิเทศครูไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
สรุปผลการนิเทศเป็น
รูปเล่มเทอมละ 1 เล่ม ปี
ละ 2 เล่ม

ร้อยละ

90

94

97

100

ร้อยละ

80

85

90

95

ร้อยละ

2

2

2

2

3. สรุปผลการนิเทศการเรียน
การสอน

1๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการวัดผลและประเมินผล
ปีงบประมาณ
การเรียนตามสภาพจริง
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๒.1 ผลผลิต (Out puts)
ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามกระบวนการ
1๒.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
1๒.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
1๒.2.2 ปริมาณผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมากขึ้น
กว่าเดิม
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

2.1.4

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๓. ลักษณะโครงการ

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาชั้น
ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา สาหรับนักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาและเพื่อให้นักเรียนมี
มาตรฐานผ่ า นเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก าหนด และเป็ น ที่ พึ ง พอใจของสถาน
ประกอบการ
ดัง นั้ น เพื่ อให้ ส อดรั บ นโยบายดัง กล่ า ว งานวัด ผลและประเมิน ผล จึ ง ได้ จั ดท าโครงการประเมิ น
มาตรฐานวิช าชี พ เพื่ อผลั ก ดัน การด าเนิ น การด้ านการศึ กษาของสถานศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งรั บต่ อการเป็ น
ประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน
๗. วัตถุประสงค์
7.๑ เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7.2 เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
7.3 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
๘. เป้าหมาย
8.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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8.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม. งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับ

1. ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1. คณะกรรมการแต่ละแผนก
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. จัดให้ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สอศ.
กาหนด
3. สรุปผลประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้เรียน

2. มีจานวนผู้เรียนเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่
ร้อยละ
น้อยกว่า 90 ของจานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน
3. มีจานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมินไม่ ร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ร้อยละ

2561 2562 2563

2564

90

94

97

100

90

94

97

100

85

90

95

100

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการประเมินมาตรฐาน
ปีงบประมาณ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ ผลผลิต (Output)
จานวนนักเรียนนักศึกษา ปวช.๓ และ ปวส.๒ ผ่านทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
12.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
12.๒.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
12.๒.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
13. การประเมินผล
13.๑ สรุปจานวนผู้เข้าสอบ
13.๒ สรุปผู้ที่ผ่านการทดสอบและไม่ผ่านการทดสอบ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย

2.2.1

๒. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ พัฒนารูปแบบของหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยกาหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพ และมาตรฐานรายวิชา เน้นการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เข้าสู่การ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและจัดระดับเพื่อเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งกาหนดสมรรถนะ
ในรายวิชาต่างๆ นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดังนั้นครูจาเป็นต้อ งพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน เพื่อตอบรับกับ
ตลาดแรงงานที่ต้องการกาลังคนเข้าสู่ระบบการทางานอุตสาหกรรม
งานพัฒ นาหลั กสู ตรการเรี ย นการสอน ตระหลั กถึงความส าคัญดังกล่ าวจึงได้จัดโครงการพัฒ น า
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย เพื่อให้ครูผู้สอนสารวจข้อมูลความต้องการ และพัฒนารายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้มีเนื้อหารายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ครบ
ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน 3 ปี
๗. วัตถุประสงค์
๗.1 เพื่อให้ครูได้สารวจรายวิชาจากสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย
๗.2 เพื่อให้ครูได้พัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัยร่วมกับสถานประกอบการ
๗.3 เพื่อสถานศึกษาได้นาพาการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอนไม่เกิน 3 ปี
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๘. เป้าหมาย
๘.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจานวน 25 คน
8.1.2 สถานประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 % ของรายวิชาที่พัฒนา
๘.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีรายวิชาครบทุกรายวิชาภายใน 3 ปี
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1. ครูสารวจความต้องการใน ครูดาเนินการสารวจรายวิชชา
การพัฒนารายวิชา
จากสถานประกอบการไม่น้อย วิชา
กว่าคนละ 1 รายวิชาต่อปี
2. ประชุมพัฒนารายวิชาหรือ เชิญสถานประกอบการมา
กลุ่มวิชาร่วมกับสถาน
พัฒนารายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย ร้อยละ
ประกอบการ
ละ 70 ของรายวิชาที่พัฒนา
3. สรุปผลการพัฒนารายวิชา สรุปผลการพัฒนารายวิชาแล้ว
นามาใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ
ของรายที่พัฒนา
1๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการพัฒนารายวิชาหรือ
ปีงบประมาณ
กลุ่มวิชาที่ทันสมัย
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

1

1

1

1

70

75

80

85

80

85

90

95

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๒.1 ผลผลิต (Out puts)
12.1.1 ครูจานวน 25 คน ได้พัฒนารายวิชา 1 รายวิชาต่อปี
12.1.2 สถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนารายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่
พัฒนา
1๒.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
สถานศึกษามีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาครบทุกสาชาวิชา
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

2.2.2

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสื่อการเรียนการสอน
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
กลุ่มมาตรการ
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา กาหนดให้
สถานศึกษามีการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสาคัญต่อสานักงานและ
องค์การ ในการนามาใช้ ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก ประหยัดแรงงาน ในการดาเนินงานรวมถึง
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนของสถานศึกษา รวมถึงการจัดเก็บและดาเนินงานได้อย่างมี
ระบบ และมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกั บ หลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา ของสถานศึกษา งานพัสดุจึงดาเนินโครงการบริหารจัดการพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
7.3 เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย
8.1 ด้านปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวมี วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนและการดาเนินงานอื่น
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8.2 ด้านคุณภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 3.505.00
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. จัดทาโครงการ จัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. สารวจสื่อการสอนที่
ครูผู้สอนต้องการ (เพิ่มเติม)
3. สรุปผลการใช้สื่อการเรียน
การสอน หลังจากใช้งาน
11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

1. งานสื่อการเรียนสอนและ ร้อยละ 100
ครูแต่ละแผนก
2. ครูแต่ละแผนก
ร้อยละ 75

100

100 100

80

85

90

3. ครูแต่ละแผนกและ
นักเรียนนักศึกษา

80

85

90

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ ปีงบประมาณ
สอนที่ทันสมัย
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ร้อยละ

75

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out put)
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน
12.2 ผลลัพธ์ (Out come)
ครูได้ใช้วิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2.2.3

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖
๖. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เ หมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึก
หลังการสอน ให้ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดทาวิจัยและนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน การสอน โดยงานวิจัยของครู
ต้องครอบคลุมกระบวนการดังนี้ มีเป้าประสงค์ มีการระบุปัญหา มีวิธีการดาเนินการมีการเก็บและบันทึกข้อมูล
และมีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
ดั้งนั้ น เพื่อให้การพัฒ นาคุณภาพรายวิชาของวิทยาลั ยการอาชีพสอยดาว มีคุณภาพไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดทาโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
7.๑ เพื่อให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7.2 เพื่อให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
7.3 เพื่อให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการสอน
7.4 เพื่อให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
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๘. เป้าหมาย
8.๑ เชิงปริมาณ
8.1.1 ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
8.1.2 ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
8.1.3 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
8.1.4 ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
8.๒ เชิงคุณภาพ
8.๒.1. ครู แ ต่ ล ะคนจั ด การเรี ย นการสอน ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี คุ ณ ภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
8.๒.2. ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
8.๒.3. การนิ เทศการจั ด การเรีย นการสอนและให้ ครูแต่ล ะคนทาบัน ทึกหลั งการสอน มี
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
8.2.4 ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม. งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับ

1. ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา
2. ประเมินผลคุณภาพรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาเทอมละไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง
3. สรุปผลการประเมินผล
คุณภาพรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาและนาผลไปปรับปรุงแก้ไข

1. คณะกรรมการแต่ละแผนก
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ร้อยละ

2. คณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินผลคุณภาพรายวิชา
ร้อยละ
หรือกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของรายวิชาทั้งหมด
3. สรุปผลการประเมินผลเป็น
รูปเล่มเทอมละ 1 เล่ม ปีละ 2 เล่ม
เล่ม

2561 2562 2563

2564

90

94

97

100

80

85

90

95

2

2

2

2
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย

รายการ
โครงการติดตาม ตรวจสอบ
ปีงบประมาณ
ประเมินผลคุณภาพรายวิชาหรือ
2561-2564
กลุ่มวิชา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ ผลผลิต (Output)
ครูทุกคนมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และนาผลการจากนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ไปจัดทาวิจัยและนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
12.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
12.๒.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
12.๒.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการได้
13. การประเมินผล
13.๑ รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
13.๒ ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
13.๓ รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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๑. ชื่อโครงการ ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

2.2.4

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับ สนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
การอนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๗.๒ เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
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8.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
8.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
8.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
๘.๒ เชิงปริมาณ
8.2.1 สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
8.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนอเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
8.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
8.1.4 สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
8.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1. โครงการสนับสนุนผู้สอน
วิชาชีพพัฒนาวิชาชีพจาก
สถานประกอบการ
2. โครงการเปิดโลกจากผู้รู้สู่
ผู้เรียนและผู้สอนด้านวิชาชีพ

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบ- การณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยมี
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ร้อยละ

20

20

20

20

ครั้ง

1

1

1

1

ร้อยละ

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

ร้อยละ

5

5

5

5

3. โครงการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนก่อนฝึกอาชีพ
4. โครงการทาแผนการเรียน
การฝึกอาชีพระยะกับสถาน
ประกอบการ
5. โครงการปฐมนิเทศก่อน
การฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ
๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

รายการ
โครงการทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ เชิงคุณภาพ
12.1.1 สถานศึก ษาจั ดการศึกษาระบบทวิภ าคีตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การเรื่ อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
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12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอก
12.๒ เชิงปริมาณ
12.2.1 สถานศึก ษาจั ดการศึกษาระบบทวิภ าคีตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การเรื่ อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนอเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2.2.5

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับ สนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
การอนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๗.๒ เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
8.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
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/8.1.4 สถานศึกษา…
8.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
8.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
๘.๒ เชิงปริมาณ
8.2.1 สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้องกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
8.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนอเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
8.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
8.1.4 สถานศึกษาจั ดให้ ผู้ เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
8.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1. โครงการประชาสัมพันธ์
แนะแนวและแนะนาการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. โครงการทาบันทึกข้อตก
ตงความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการสถานศึกษา

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบ- การณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน
3. โครงการทาสัญญาฝึก
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพ ระหว่างผู้เรียนกับ
กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทา
สถานประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
4. โครงการสารวจความ
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการ
พร้อมในการจัดการา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยมี
อาชีวศึกษาระบทวิภาคี
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5. โครงการนิเทศกากับ
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ติดตามและประเมินผลการฝึก กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
อาชีพในสถานประกอบการ ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย

รายการ
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ปีงบประมาณ
ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถาน
2561-2564
ประกอบการ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

20

20

20

20

ครั้ง

1

1

1

1

ร้อยละ

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

ร้อยละ

5

5

5

5

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ เชิงคุณภาพ
12.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม

92
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอก
12.๒ เชิงปริมาณ
12.2.1 สถานศึก ษาจั ดการศึกษาระบบทวิ ภ าคีตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การเรื่อ ง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้องกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนอเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการการประเมิน ครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2.2.5

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับ สนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
การอนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๗.๒ เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
8.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
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8.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
8.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
๘.๒ เชิงปริมาณ
๘.๒.๑ มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
๘.๒.๒ มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษาครบร้อย
ละ ๑๐๐
๘.๒.๓ วิทยาลัยทาสัญญาฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ ครบร้อยละ ๑๐๐
๘.๒.๔ วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
๘.๒.๕ วิทยาลัยมีการการนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ครบร้อยละ ๑๐๐
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑.โครงการประชาสัมพันธ์แนะ
แนวและแนะนาการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.โครงการทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการสถานศึกษา
๓.โครงการทาสัญญาฝึกอาชีพ
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ
๔.โครงการสารวจความพร้อมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
๕.โครงการนิเทศกากับติดตาม
และประเมินผลการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ

มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๒๐ ของจานวน
ผู้เรียนทั้งหมด
ร้อยละการทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา
วิทยาลัยทาสัญญาฝึกอาชีพ
ระหว่างผู้เรียนกับสถาน
ประกอบการ
ร้อยละความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา
ร้อยละของการนิเทศกากับ
ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ

หน่วย
นับ

ร้อยละ

งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563

งปม.
2564

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

95
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย

รายการ
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ปีงบประมาณ
ทักษะวิชาชีพผู้เรียนในสถาน
2561-2564
ประกอบการ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.๑ เชิงคุณภาพ
12.1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.1.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
12.1.3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
12.1.4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
12.1.5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม จากบุ คคลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอก
12.๒ เชิงปริมาณ
12.๒.๑ มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
12.๒.๒ มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษาครบ
ร้อยละ ๑๐๐
12.๒.๓ วิทยาลัยทาสัญญาฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ ครบร้อยละ ๑๐๐
12.๒.๔ วิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
12.๒.๕ วิทยาลัยมีการการนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ครบร้อยละ ๑๐๐
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.2.6
2. ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
การประกันคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มตัวบ่งชี้
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ตามที่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ให้หน่วยงานที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุกๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีการจัดการฝึกอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจ กาหนดหลักสูตร สร้างเครือข่ายธุรกิจ กาหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับ
การบ่มเพาะโดยเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจให้ความสามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ได้ดาเนินมีโครงการดังกล่าวในปี
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ต่อเนื่องมาแล้วนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จึงได้มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีนักเรียน นักศึกษาดาเนินงานดังกล่าว ในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยธุรกิจการร้าน
กาแฟ,ธุรกิจสวนลาไย,ธุรกิจสวนแก้วมังกร
ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงมีการ
ดาเนินการในปี ๒๕๖๑ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม
และจัดตั้งธุรกิจใหม่ ดังนี้ คือ ธุรกิจเดิม ๑. ส่งเสริมธุรกิจร้านกาแฟ๒. สวนลาไยและสวนแก้วมังกรมีการ
ดาเนินการจัดตั้งธุรกิจต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๑
7. วัตถุประสงค์
7.๑ เพื่ออบรมให้ความรู้การเขียนแผนธุรกิจ
7.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการศึกษาดูงานในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน
7.๓ เพื่อปรับปรุงสานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
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8. เป้าหมาย
8.๑ เชิงปริมาณ
8.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ในการจัดทาธุรกิจใหม่ จานวน ๓ ธุรกิจ
8.๑.๒ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีแผนธุรกิจ เป็นจานวน ๓ แผน
8.๑.๓ ให้นักศึกษาได้รับการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ จานวน ๓ แห่ง
8.๑.๔ ให้ได้ปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาเป็นร้านกาแฟ จานวน ๑ แห่ง
8.๒ เชิงคุณภาพ
8.๒.๑ นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการและมีทักษะในการ
ทาธุรกิจขึ้นมาใหม่
8.๒.๒ นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจและนาไปพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างเข้าใจ
8.๒.๓ นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
ครบถ้วน
9. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม.
งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา
2. มีการบริหารของหัวหน้า
ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การอบรมเขียนแผนธุรกิจ
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
5. การประเมินคุณภาพและ
ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
6. ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
7. การใช้ธุรกิจในสถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
8. การพัฒนาศักยภาพครูที่
ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่
เกี่ยวข้อง

นับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

70

80

85

90

ผลการพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 ดาว คิดเป็นร้อยละ
(ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อยละ80100)
(ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 7079)
(ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อยละ 6069)
(ระดับ 1 ดาว คะแนนร้อยละ 1-59)
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๑1. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย

รายการ
โครงการส่งเสริมการประกอบ
ปีงบประมาณ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
2561-2564
อาชีวศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑2.๑ ผลผลิต (Out Put)
๑2.๑.๑ มีนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเขียนแผนธุรกิจ จานวน ๕๐ คน
๑2.๑.๒ มีแหล่งฝึกงานทางธุรกิจให้กับนักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการศึกษาดูงาน
จานวน ๒ แห่ง
๑2.๒ ผลลัพธ์ (Out Come)
๑2.๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในการในการเขียนแผนธุรกิจ จานวน ๓ แผน
๑2.๒.๒ นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
๑2.๒.๓ นักศึกษามีศูนย์บ่มเพาะเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
๑3. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ ติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

2.3.1

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาติดตามผู้สาเร็จการศึกษาใน
แต่ละสาขาวิชา ด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และติดตามผลจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สาเร็จการศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
๗.1 เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
๗.2 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
และนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน และพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต่อไป
๗.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่มาติดต่อและประกอบอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดบริการต่าง ๆ
๘. เป้าหมาย
๘.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.จานวน ๑๓๘ คน
๘.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ส่งแบบสารวจ และโทรศัพท์เพื่อสารวจนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาประมาณ ๑๓๘ คน
8.2.2 ได้รับแบบสารวจกลับคืนวิทยาลัยประมาณ ๑๐๐%และจัดเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล
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8.2.3 ส่งแบบสารวจ เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้า
ทางาน
8.2.4 ได้รับแบบสารวจความพึงพอใจกลับคืนวิทยาลัยประมาณ ๑๐0% และจัดเก็บข้อมูล
๙. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

1. จาแนกข้อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาได้ตามที่กาหนด

ร้อยละ

75

80

85

90

ร้อยละ

75

80

85

90

ร้อยละ

80

85

88

90

ร้อยละ

80

85

88

90

ร้อยละ

80

85

88

90

2. ข้อมูลตอบกลับการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด
3. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์เฉลี่ย
ตามที่กาหนด
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปเฉลี่ยตามที่กาหนด
5. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ยตามที่
กาหนด
11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out Puts)
ได้ทราบข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วว่าศึกษาต่อ หรือทางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระและการว่างงานหรือไม่
12.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
12.2.1 สารวจนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจานวน ๑๓๘ คน ทั้งระดับ ปวช.
และปวส. และได้รับแบบสารวจกลับคืนวิทยาลัยประมาณ ๑๐0%
12.2.2 สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าทางานทั้ง
ระดับ ปวช. และปวส. และได้รับแบบสารวจกลับคืนวิทยาลัยประมาณ ๑๐0%
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ แบบกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๓.๒ แบบประเมินโครงการ
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๑. ชื่อโครงการ สร้างมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

3.1.1

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ย การอาชีพ สอยดาว จั ดให้ มี ระบบการประกั นคุ ณภาพภายในและดาเนิ นการเพื่ อพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึ ก ษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาประกอบด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
วิทยาลัยฯ จึงมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจาทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.2 เพื่อการส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.1.๑ สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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8.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๒ เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 100
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ งปม. งปม.
โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษา

ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ร้อยละ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมใน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถาน- ศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาร้อยละ 100

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการสร้างมาตรฐานการศึกษา
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564

2561

2562

2563

2564

100

100

100

100

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 100
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
12.2.๑ สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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12.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

3.1.2

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
๓. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาตามเป้า หมายของการจัด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญญั ติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ เน้นให้มี
การปฏิบัติอย่างเป็ นระบบและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึ กษามีการ
วางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลัก
ในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องสถานศึกษาจะต้อง
มีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุ ปในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับ
ความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ
7.2 เพื่อให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7.3 เพื่อมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๔ เพื่อได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.1.๑ มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ
8.1.2 เพื่อให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.1.3 เพื่อมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๒ เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ร้อยละ 80
8.2.2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. โครงการสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละโครงการที่ได้จัดทา
ในแผนปฏิบัติการประจาปี

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ร้อยละ

80

85

90

100

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ ปีงบประมาณ
จัดการศึกษา
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
12.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ร้อยละ 80
12.1.2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
12.2.๑ มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ
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12.2.2 เพื่อให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12.2.3 เพื่อมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ มอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป

3.1.3

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๓. ลักษณะโครงการ

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลั ยการอาชีพสอยดาว พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริห ารจัด
การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดให้
วิทยาลัยฯ บริหารจัดการตามนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด ให้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง ให้มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
และให้นาความเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการบริหารภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการบริหารงานและภาวะผู้นาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งาน
บริหารงานทั่วไป จึงได้จัดทาโครงการมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อจัดการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๗.๒ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา และพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๓ ครั้งต่อภาคเรียน
๘.๑.๒ ผู้บริหารทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
๘.๒ เชิงคุณภาพ
มาตรฐานการพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและปฏิบัติต ามนโยบายส าคั ญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายให้
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๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและภาวะ
ผู้นา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายให้เป็นอย่างดี
๒. โครงการพัฒนาระบบ ผู้อานวยการสถานศึกษา มี
บริหารจัดการ
ความรู้ความเข้าใจ ในนโยบาย
สถานศึกษา
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ร้อยละ

85

90

95

100

ร้อยละ 85

90

95

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ
โครงการมอบนโยบายสู่การ
ปีงบประมาณ
ขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

บกศ.
-

100

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายให้
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามนโยบายส าคัญที่ห น่ว ยงานต้นสั งกั ด
มอบหมายให้
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
๑๓.๒ รายงานผลโครงการ ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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3.1.4

๑. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์ ไว้ใน แผนปฏิบัติการประจาปีและมีการ
สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ตลอดจนการควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ การด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่เน้นความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายและขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์
7.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานจากการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
7.3 เพื่อจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
8.๑.1 วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่เน้นความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายและขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์
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8.1.2 วิทยาลัยฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานจากการสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี
8.1.3 วิทยาลัยฯ มีจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๘.๒ เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ร้อยละ 100
8.2.2 โครงการที่มีการรายงานผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
8.2.3 วิทยาลัยฯ มีการจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสียง ครบทั้ง 4 ฝ่าย
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

หน่วยนับ

1. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
การประจาปี
ทางการศึกษา และผู้เรียน ร้อยละ
ร่วมกันกาหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ร้อยละ
100

2. โครงการสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปี
3. โครงการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง

โครงการที่มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 100
การจัดทาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความ
เสียง ครบทั้ง 4 ฝ่าย

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่
ปีงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
12.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ร้อยละ 100
12.2.2 โครงการที่มีการรายงานผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
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12.2.3 วิทยาลัยฯ มีการจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสียง ครบทั้ง 4 ฝ่าย
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
12.2.1 วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่เน้นความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายและขับเคลื่อนนโยบายสู่ผลสัมฤทธิ์
12.2.2 วิทยาลัยฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานจากการสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี
12.2.3 วิทยาลัยฯ มีจัดทาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร

3.2.1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากรของวิทยาลัยฯให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นจึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาแบบฐานสมรรถนะเทคนิคการสอนและการผลิต
สื่อการสอนตลอดจนการพัฒนารูปแบบระบบครูที่ปรึกษาอันจะช่วยให้บุคลากรนาความรู้มาพัฒนาการเรียน
การสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นแผนแม่บท
ที่กาหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลั ยการอาชีพสอยดาว ปีงบประมาณ
2561 ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์ในการจัดทาขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนตลอดจน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการนิเทศและการวัดผลประเมินผล
7.2 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
7.3 เพื่อจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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8.2 เชิงปริมาณ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จานวน 45 คน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. โครงการเร่งประสิทธิ
ร้อยละของครูทั้งหมดเทียบ
ภาพการสอนครูอาชีวศึกษา กับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า
อัตรากาลังในสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาบุคลากร ร้อยละของครูผู้สอนในแต่ละ
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้
รายวิชาทุกคนจบการศึกษา
นักเรียน
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรง หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละของครูไม่น้อยกว่าร้อย
ครูและบุคลกรทาง
ละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม
การศึกษา
ประชุมวิชาการศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อปี
4. โครงการศึกษาดูงานครู ร้อยละของบุคลากรทาง
และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถาน
ศึกษา
5. โครงการทาประกัน
ร้อยละของครูและบุคลากร
อุบัติเหตุ
ทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศจากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ร้อยละ

80

90

95

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

75

85

95

100

ร้อยละ

80

85

90

100

ร้อยละ

60

80

90

100
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11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ปีงบประมาณ
จัดการบุคลากร
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out Puts)
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จานวน 45 คน
12.2 ผลลัพธ์ (Out Comes)
12.2.1 บุคลากรสามารถนาความรูที่ไดรับไปปรับ ใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ
12.2.1 ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการอบรมทาให้เกิดผลสาเร็จของ
สถานศึกษา
13. การประเมินผล
ประเมินจากแบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ

3.3.1

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๓. ลักษณะโครงการ

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณใช้จ่ายเงินในแต่ละ
ปีงบประมาณ จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและกาหนดงานโครงการ กิจกรรม ที่ควรดาเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาได้
ดังนั้น จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารงานต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๗.2 เพื่อพัฒนาการจัดการระบบการบริหารงานของสถานศึกษา
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
8.1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
8.2 สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุฝึก
8.3 สถานศึกษามีการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อสังคม
8.4 สถานศึกษามีพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
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8.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑มีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อควบคุมการดาเนินงาน การใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๘.๒.๒มีวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
8.2.3 มีการออกบริการชุมชนวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
8.2.4 จัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
8.2.5 จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. จัดสรรค่าวัสดุฝึก

แผนปฏิบัติการประจาปี

วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3. มีการบริการวิชาการ มีการออกบริการชุมชนวิชาชีพหรือทา
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ ประ - โยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อย
ต่อสังคม
กว่า ร้อยละ 1
จัดทาการประกวด การแสดงโครงการ
4. โครงการพัฒนา
พัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ไม่น้อย
สิ่งประดิษฐ์
กว่าร้อยละ 5
จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแลทะนุบารุง
5. กิจกรรมด้านการรัก
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
ชาติ เทิดทูน
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
พระมหากษัตริย์
การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5

นับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100
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๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ปีงบประมาณ
จัดการงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
12.1.1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
12.1.2 สถานศึกษามีการจัดสรรค่าวัสดุฝึก
12.1.3 สถานศึกษามีการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อสังคม
12.1.4 สถานศึกษามีพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
12.1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
12.2.1 มีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อควบคุมการดาเนินงาน การใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
12.2.๒มีวสั ดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
12.2.3 มีการออกบริการชุมชนวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ
1
12.2.4 จัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
12.2.5 จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
๑๓. การประเมินผล
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
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๑. ชื่อโครงการ

พัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

๒. ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

3.41

๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันสภาพห้องเรียน อาคารต่างๆของวิทยาลัยมีสภาพทรุดโทรมไม่พร้อมใช้งานและ
บางจุดมีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม เช่น บริเวณป้ายวิทยาลัยฯ ถนนเข้า – ออก และด้านหน้าวิทยาลัยที่เป็นที่ลุ่มน้า
ขัง งานอาคารสถานที่เห็นว่าควรมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวใหม่โดยการปรับพื้นที่ การปลูกหญ้า ปลูก
ต้นไม้เสริม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน ให้มีความพร้อมและปลอดภัย
๗.๒ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯมีความสวยงามและปลอดภัย
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ วิทยาลัยมีห้องเรียนที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ ห้อง
๘.๑.๒ อุปกรณ์ตกแต่งสวนหย่อม ที่สวยงาม
๘.๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ วิทยาลัยมีห้องเรียนที่เพียงพอและพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
๘.๒.๒ สภาพภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯมีความสวยงาม ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี
๙. สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๐. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
๑. ปรับปรุงระบบประปา
๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
๓. ปรับปรุงอาคารเรียน
๔. ปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิด
5. โครงการจัดซื้อ
น้ามันหล่อลื่น ใช้ในการตัด
หญ้า
6. โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
อาคาร เพื่อทาบ่อขยะ
7. โครงการซ่อมประตู
หน้าต่าง ในอาคาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบประปา
2. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบไฟฟ้า
3. ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการอาคารเรียน
มีกล้องวงจร เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในวิทยาลัยฯ

หน่วย
นับ

งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563

งปม.
2564

คะแนน

2

3

4

5

คะแนน

3

4

5

5

คะแนน
-

2
-

2
-

3
-

5
-

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการพัฒนาอาคารเรียนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
๑๒.๑.๑ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
๑๒.๑.๒ วิทยาลัยมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
๑๒.๒.๑ มีห้องเรียนที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
๑๒.๒.๒ สภาพภูมิทัศน์โดยรวมของวิทยาลัยมีความสวยงามและปลอดภัย
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถามโดยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

หมายเหตุ
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1. ชื่อโครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3.4.2

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 2 ด้านระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ กาหนดให้สถานศึกษา มีการกับดูแลในการจัดหา
การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีความสาคัญต่อสานักงานและองค์การ ในการนามาใช้ ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก
ประหยั ดแรงงาน ในการดาเนิ นงานรวมถึงการส่ งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา
รวมถึงการจัดเก็บและดาเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา งานพัสดุจึงดาเนินโครงการบริหารจัดการ
พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ การจั ดหาวัส ดุ อุป กรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิ ว เตอร์ สอดคล้ องกับแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
7.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
7.3 เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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8. เป้าหมาย
8.1 ด้านปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
และการดาเนินงานอื่น
8.2 ด้านคุณภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย
3.50-5.00
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม. งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับ

2561 2562 2563

2564

1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
2. จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการ
สอน
3. จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU
(ห้องประชาสัมพันธ์)
4. จ้างเหมาติดวอเปเปอร์ผนังห้อง
งานประชาสัมพันธ์
5. จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น
6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
7. ซ่อมบารุงครุภัณฑ์สานักงาน
8. ซ่อมบารุงยานพาหนะและต่อ
พรบ.
9. จัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑ์

สถานศึกษามีการกากับ
ดูแลในการจัดหา การใช้
การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ ร้อยละ 100
เหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน

11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564

100

100

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

-

100

หมายเหตุ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out put)
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน
12.2 ผลลัพธ์ (Out come)
ครูได้ใช้วิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ลักษณะโครงการ

3.5.1

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ดาเนินการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันก็ได้ประสบปัญหาที่
จาเป็นเร่งด่วนหลายอย่าง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป ดังนั้น ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่ วมมือ
จากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาด้านสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร สนับสนุนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนวัส ดุ อุป กรณ์ เพื่อให้ นักเรี ยนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่ งผลดีต่อการพัฒ นาต่อการศึกษาของ
นักเรียน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
๗. วัตถุประสงค์
7.1 มีการระดมทรัพยากรเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและและมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้
7.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพสอยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และประสบความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ งปม. งปม. งปม. งปม.

2561 2562 2563 2564

1. จัดทาแผนงานโครงการ 1. มีโครงการประสานความ
โครงการ 3
4
5
6
ในการประสานความร่วมมือ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
กับ "บุคคลชุมชน"
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
2. ขอความร่วมมือช่วยเหลือ 2. ได้รับการบริจาคไม่น้อย
รายการ
5
6
7
8
จากบุคคล ชุมชน ในการ
กว่า 5 รายการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
แหล่งค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ที่ใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
ปีงบประมาณ
บริหารจัดการศึกษา
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
๑๒.๑.๑ ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับความต้องการ
๑๒.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และมีศักยภาพ
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
๑๒.๒.๑ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
๑๒.๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ แบบประเมิน
๑๓.๒ แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ จัดอาชีวศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือ

3.5.2

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อันเป็นการสร้างเครือข่ายในการ
จัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นกาลังคนที่สาคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานนักเรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้
7.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับสถานประกอบการ จานวน 4 แห่ง
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิญสถานประกอบการและ
หน่วยงานประชุมร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิ
ภาคีหรือด้านการฝึกประสบ การณ์ทักษะวิชาชีพ
2. จัดทาโครงการทาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ

1. มีสถานประกอบการ
และหน่วยงานมาเข้าร่วม
ประชุม ไม่น้อยกว่า 4
แห่ง

หน่วยนับ

2. มีสถานประกอบการทา
ความร่วมมือไม่น้อยกว่า
4 แห่ง

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลาที่ใช้
รายการ
จ่าย
โครงการจัดอาชีวศึกษาโดย
ปีงบประมาณ
เครือข่ายความร่วมมือ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

แห่ง

4

5

6

7

แห่ง

4

5

6

7

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุน
บกศ.
6,000
6,000

-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
สถานประกอบการ จานวน 4 แห่ง ทาความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
สถานศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ แบบประเมิน
๑๓.๒ แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยบุคลากรภายนอก

3.5.3

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและต้องศึกษาให้สอดคล้องกับตลาด
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันที โดยทาความร่วม
มือสถานศึกษา ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยว ชาญในแต่ละอาชีพ
ทั้งนี้จะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง
ดังนั้นงานความร่วมมือจึงจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยบุคลากรภายนอกเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาในสาย อาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ งานความ
ร่ ว มมือ จึ งจั ด โครงการนี้ ขึ้ น เพื่อเชิญผู้ เ ชี่ย วชาญในสายอาชี พให้ ก ารอบรมความรู้กั บแผนกวิ ช าต่างๆ ของ
สถานศึกษา
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกต่างๆ ในวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากผู้เชียวชาญสาขาวิชานั้นๆ
๗.๒ เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จานวน ๔ แผนกวิชา ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่อไป
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน
๘.๒.๒ นักเรียน นักศึกษา ใช้นวัตกรรมใหม่ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. สารวจสาขางานที่จะรับ
ความร่วมมือจากภายนอกเป็น
ครูพิเศษ วิทยากร
2. เชิญบุคคลภายนอกมาเป็น
ครูพิเศษ วิทยากร
3. สรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนของผู้เรียน หลังจากได้รับ
ความรู้จากวิทยากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

1. สาขางานทุกสาขามี
ความต้องการ ครูพิเศษ
ร้อยละ 100
วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. มีบุคคลมาเป็นวิทยากร คน
8
ไม่น้อยกว่า 8 คน
3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบคิดเป็นร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ของนักเรียนทั้งหมด

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
พัฒนาการจัดการเรียนการ ปีงบประมาณ
สอน โดยบุคลากรภายนอก 2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
๔,๐๐๐
-

-

100

100 100

9

10

11

80

90

95

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
นักเรียน นักศึกษา ๔ แผนกวิชา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาอาชีพ
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
๑๒.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ทันต่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่
๑๑.๒.๒ ความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน/สถานประกอบการณ์
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๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม
๑๓.๒ รูปเล่ม
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1. ชื่อโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา

3.5.4

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๓. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดได้สรรหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ฐานะยากจน เป็นผู้มีความขาดแคลนหรือขาดผู้อุปการะ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษา ทางงานแนะแนวฯ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนจริง
โดยมอบทุนการศึกษาในพิธีวันไหว้ครูของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวของทุกปี
๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจน
7.2 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการเงิน
7.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
๘. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ประมาณ ๔ คน
8.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้จ่ายด้านการศึกษา
๙. สถานที่ดาเนินงาน
ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๐. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. จัดทาหนังสือติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ
2. พิจารณาคัดเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษา
3. สรุปผลการดาเนินงาน
1๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา

ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปีงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

ร้อยละ

100

100

100

100

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

หมายเหตุ

-

1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต(Out Puts)
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาประมาณ๔ คน
12.2 ผลลัพธ์ (Out Comes)
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษาตามสัดส่วนที่วิทยาลัยฯ สามารถระดมทุนการศึกษาได้
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ แบบกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๓.๒ แบบประเมินโครงการ
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๓. ลักษณะโครงการ

3.6.1

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามี ๒ ระดับ คือการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อคณะกรรมการสาถนศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ ให้ได้มาตรฐานและสามารถนาไป
ใช้กับสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้ดีขึ้นไป
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ มีการจัดทารายงานการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ ด้านมาตรฐานการศึกษา
๗.๒ มีการจัดทารายงานการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ ด้านแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
แบบสรุปผลการดาเนินงาน จานวน ๑ เล่ม
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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๘.๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๙. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. โครงการสร้างมาตรฐาน
การศึกษาและแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
๒. โครงการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา

มีการจัดทารายงานการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพฯ
ด้านมาตรฐานการศึกษา
มีการนาครูและบุคลากรเข้า
ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการพัฒนา
และเป็นการเพิ่มแนวความคิด
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัย
สถานศึกษามีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการนิเทศ
ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน

๓. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
โครงการพัฒนาระบบประกัน
ปีงบประมาณ
คุณภาพภายใน
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หน่วยนับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

เล่ม

70

75

80

85

เล่ม

70

75

80

85

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สามารถจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
สถานศึกษาได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ ติดตามการจัดซื้อวัสดุ
๑๓.๒ การสังเกต
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพ

3.6.2

๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๔๗ – ๔๘ กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งให้หน่วยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง และจากนโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษา กาหนดให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจึงได้ดาเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่
จากการดาเนินงานยังพบความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความ
ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และ ยั่งยืน และบูรณาการเข้าสู่งานประจาของ ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดไป
๗. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ให้มีความ
ต่อเนื่องเข้มแข็ง
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕1
๘.๒ เชิงคุณภาพ
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป
9. สถานที่ดาเนินการ
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม.
งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมี
ระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูง
กว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้น
โครงการพัฒนาระบบงาน มีการพัฒนามีค่าคะแนน
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.70,4.00,4.35,4.70
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่
ผ่านมา "ดีมาก" และมี ระดับ
คุณภาพในปีปัจจุบัน "ดีมาก" โดยมี
ค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิมถือว่า
ตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนามีค่าคะแนน
3.70,4.00,4.35,4.70
๑๑.แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา
รายการ
ที่ใช้จ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

นับ

2561

2562

2563

2564

เล่ม

70

75

80

85

เล่ม

70

75

80

85

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต
ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกและสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๒.๒ ผลลัพธ์
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
บูรณาการเข้ากับงานประจา
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ นวัตกรรมโลกการศึกษาสู่โลกอาชีพของผู้เรียนด้วยโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4.1.1

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

๔. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.3
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเรียน การสอนให้ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์โดย
การนาสมรรถนะของแต่ละรายวิชาและความถนัดของนักศึกษาร่วมกันคิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการ และเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระบิด าแห่ งวิทยาศาสตร์ไทย จึงได้ดาเนิน การจัดงานสั ปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
๗.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น
๗.๓ เพื่อให้ครู ได้มีส่วนร่วมให้คาปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
มีผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ มีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๘.๒.๒ นาผลงานเข้าประกวดในระดับวิทยาลัยฯ ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
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๙. สถานที่ดาเนินการ
ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ ร้อยละ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด โดยมี
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้า
รับการประเมินครั้งแรกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร

๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

80

85

ระยะเวลา
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
ที่ใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการนวัตกรรมโลกการศึกษาสู่ ปีงบประมาณ
โลกอาชีพของผู้เรียนด้วยโครงการ 2561-2564
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

90

หมายเหตุ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out Put)
๑๒.๑.๑ ได้ผลงานที่สามารถนาเข้าประกวดและนาไปใช้ได้จริง
๑๒.๑.๒ ได้ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
๑๒.๒.๑ มีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๑๑.๒.๒ นาผลงานเข้าประกวดในระดับวิทยาลัยฯ ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
๑๓. การประเมินผล
๑๓.๑ ติดตามการจัดซื้อวัสดุ
๑๓.๒ การสังเกต

95
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๓. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

4.1.2

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเป็นเครื่องมือสาคัญของครูผู้สอนที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เพราะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) เป็น
กิจกรรมและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานให้ครูเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
สร้างสรรค์ในสภาพความสาเร็จ และปัญหาของการปฏิบัติงานจัดการเรียน การสอนของตนเอง อัน นาไปสู่การ
พัฒนาความสามารถในการรับรู้ไตร่ตรอง ตัดสินใจ ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาและแปรเปลี่ยนตนเองอย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
7. วัตถุประสงค์
7.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่กาหนดไว้
7.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย และลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบ
ประเด็นได้อย่างครบถ้วน และตรงประเด็นที่กาหนดไว้
7.๓ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์และเครือข่ายการวิจัยในอนาคต
8. เป้าหมาย
8.๑ เชิงปริมาณ
ครูผู้รับการอบรม จานวน ๒๔
8.๒ เชิงคุณภาพ
8.๒.๑ ครูผู้เข้ารับการอบรมเขียนวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
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8.๒.๒ ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ได้จริง
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม. งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับ

งปม.
2561 2562 2563 2564

1. โครงการอบรมวิจัยใน สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ กากับดูแลครูทุกคนแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
การสอนของครู
2. การนาเสนอและการ
ประกวดวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนระดับ
วิทยาลัยฯ

๑1. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่าง
น้อย 1 รายวิชาซึ่งประกอบด้วย ร้อยละ 100
(1) การระบุปญ
ั หา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผล
เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์

100

100 100

ระยะเวลา
แหล่งค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
รายการ
ที่ใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ
โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑2.๑ ผลผลิต (Out Put)
ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม จานวน ๒๔ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนวิจัยในชั้นเรียนได้
อย่างถูกต้อง
๑2.๒ ผลลัพธ์ (Out comes)
๑2.๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิจัยในชั้น
เรียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่กาหนดไว้
๑2.๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบาย และลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตาม
กรอบประเด็นได้อย่างครบถ้วน และตรงประเด็นที่กาหนดไว้
๑3. การประเมินผล
๑3.๑ แบบประเมิน
๑3.๒ แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๔. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

4.2.1

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
๖. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๒ กล่าวว่าภายใน ๕ ปี จะส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพใน
การสอนอย่างเต็มที่สิ่งที่ควรคานึงถึง คือ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาเซียน โดยพิจารณาใน ๓ ส่วน คือ
"ห้องเรียน" บางแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ , ส่วน "ครูผู้สอน" ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใช้สาหรับการ
เรี ย นการสอนในศตวรรษที่ ๒๐ในขณะที่ "นักเรียน" ยุคปัจจุบั น ต้องมีทั กษะส าหรั บการทางานและการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงได้นามาทบทวนร่วมกับประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยที่ผ่านมา เพื่อ
กระทรวงศึกษาธิการจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยแยกเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญ ๖ หัวข้อหลักที่สาคัญตาม
นโยบาย คือ
๑) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒) ครู
๓) การบริหารจัดการ
๔) ICT เพื่อการศึกษา
๕) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
๖) การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้มีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลและ
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล และอินเตอร์เน็ต สาหรับใช้ในการเรียนการสอน ฐานข้อมูลสาหรับ และการบริหารจัดการงานทั่วไป
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดทาโครงการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๗. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อประยุ กต์ใช้ระบบบริ หารจัดการเรียนการสอน (i-Teacher) และเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาภายในวิทยาลัย
๗.2 เพื่อช่วยให้การดาเนินการกรอกข้อมูลของนักเรียน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๗.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 เพื่อลดปัญหาและความเสียหาย ที่เกิดจากภัยทางอินเทอร์เน็ต
7.5 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงปริมาณ
8.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (i-Teacher)
จานวน 1 ระบบ
8.1.2 นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อย่างน้อย ร้อยละ 90
8.1.3 พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัย
การอาชีพสอยดาว
8.1.4 สามารถทาการลดปัญหาและความเสียหาย จากภัยทางอินเทอร์เน็ต ได้ อย่างน้อย
ร้อยละ 70
8.1.5 สามารถทาการสารองข้อมูลเอกสารไฟล์แนบ (Image Backup) สารองข้อมูล (Data
Backup)
๘.๒ เชิงคุณภาพ
8.2.1 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้งานระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน (I-Teacher) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
ประโยชน์สถานศึกษา
8.2.2 นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตระหนักและเห็นคุณค่าและเกิดความเข้าใจในการกรอกข้อมูลลง
ใน www.v-cop.net
8.2.3 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.4 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
8.2.5 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของข้อมูลอัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่าง
๙. สถานที่ดาเนินการ
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
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๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. โครงการอบรมระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน(iTeacher)
2. โครงการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงาน
ภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษา (V-cop)
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
4. โครงการบริหารจัดการ
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(Antivirus)
5. โครงการบริหารจัดการ
บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ
สารองฐานข้อมูล
๑๑.แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

งปม.
2561

งปม.
2562

งปม.
2563

งปม.
2564

75

80

85

90

75

80

85

90

ครั้ง

1

1

1

1

ครั้ง

-

-

1

1

ครั้ง

-

-

-

1

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
ทาการอัพเดตข้อมูลร้อยละ ร้อยละ
75,80,85,90
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม
ร้อยละ
ร้อยละ 75,80,85,90
มีการจัดการปรับปรุงและ
ซ่อมบารุงปีละ 1 ครั้ง
มีการตรวจสอบระบบ
ฐานข้อมูลและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
Antivirus ปีละ 1 ครั้ง
มีการบริหารจัดการพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลและสารอง
ฐานข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
ที่ใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหาร
ปีงบประมาณ
จัดการระบบฐานข้อมูล
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
-

หมายเหตุ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต
12.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา/เชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน และ
นาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
12.1.2 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรอกข้อมูลลงใน www.v-cop.net ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
12.1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพในการทางาน
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12.1.4 มีประสิทธิภาพในการทางาน ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล
12.1.5 สามารถทาการลดปัญหาและความเสียหาย จากภัยต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70
๑๒.๒ ผลลัพธ์
12.2.1 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้งานระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน (I-Teacher) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
ประโยชน์สถานศึกษา
12.2.2 ฐานข้อมูลของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษามีความทันสมัย เอื้ออานวยต่อการใช้ข้อมูล
แก่สถานประกอบการ
12.2.3 ได้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
12.2.4 สารองข้อมูลเอกสารไฟล์แนบ (Image Backup) สารองข้อมูล (Data Backup)
12.2.5 ได้อุปกรณ์และซอฟแวร์ทางป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ชื่อโครงการ ห้องสมุดดิจิตอล

4.2.2

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและห้องสมุด
๓. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินคุณภาพภายใน
(4 มาตรฐาน ๑4 ตัวบ่งชี้)
การประเมินคุณภาพภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่

5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561-2564
6. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดนับได้ว่าเป็นแหล่งในการค้นหาความรู้ที่มีคุณค่าและได้รับความนิยมมานานสืบจนปัจจุบัน
ระบบที่ใช้ในการบริหารห้องสมุดได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่การใช้ระบบการบริหารด้วยเอกสาร แบบฟอร์ม
จนปั จจุบั นได้มีการน าซอฟท์แวร์ มาช่วยในการบริห ารจัดการห้ องสมุดซึ่งก็จะมี ส่ว นช่ว ยให้ การทางานของ
บรรณารักษ์ และผู้ใช้บริหารมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
เมื่อเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลก ระบบการบริหาร
ห้องสมุดก็ได้ถูกยกระดับให้สามารถทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทาให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถที่จะ
สืบค้นข้อมูลหนังสือ จองหนังสือได้จากที่ใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบที่มีการเชื่อมต่อ
เข้ากับอินเทอร์เน็ตนี้เรามักจะเรียกสั้นๆ ว่าระบบ E-Library
การพัฒนาระบบ E-Libraryจะช่วยให้บรรณารักษ์มีความสะดวกมากขึ้นในการบริหารจัดการห้องสมุด
และสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมภาพลักษณ์อันทันสมัยของ
ห้องสมุด ตลอดจนเป็นการให้บริการแก่ภาคประชาชน สมาชิก หรือผู้ใช้บริการในแบบ Interactiveเพื่อรองรับ
ยุคแห่งการเป็น E-Government อย่างสมบูรณ์แบบ
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล E-Library เพื่อจัดเก็บข้อมูลห้องสมุด และให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗.๒เพื่อพัฒนาระบบ E-Library ให้บรรณารักษ์สามารถดูแลและบริหารระบบห้องสมุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๘. เป้าหมาย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
ระบบฐานข้อมูล E-Library เพื่อจัดเก็บข้อมูลดูแลและบริหารระบบห้องสมุด
๘.๒ เชิงปริมาณ
๘.2.๑ ระบบ E-Library จานวน 1 ระบบ
๘.๒.2 คู่มือการใช้งานระบบ E-Library ในส่วนผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 1 เล่ม
๘.2.๓ คู่มือการใช้งานระบบ E-Library ในส่วนบรรณารักษ์จานวน 1 เล่ม
๘.2.๔ การฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library จานวน 1 วัน
๙. สถานที่ดาเนินการ
ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนการดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย งปม. งปม.
งปม.
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระดับคุณภาพในการจัดพื้นที่
ห้องสมุด
เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใน
ห้องสมุด
๒. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ระดับคุณภาพการให้บริการ
ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๓. โครงการจัดหาและพัฒนา ระดับคุณภาพของการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี
๔. โครงพัฒนาระบบ
ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบสากล
๕. เข้าร่วมสมาชิกชมรมทาง ระดับคุณภาพในการร่วมมือ
วิชาชีพ
ระหว่างห้องสมุด
๑๑. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการห้องสมุดดิจิตอล
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564

นับ

2561

2562

2563

งปม.
2564

คะแนน

3

3

4

5

คะแนน

2

3

4

5

คะแนน

-

-

2

4

คะแนน

-

-

2

3

คะแนน

-

-

1

-

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

-

หมายเหตุ
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๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
๑๒.๑.๑ ระบบ E-Library จานวน 1 ระบบ
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
12.2.1 การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดในลักษณะ Interactive ทาให้เกิดความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
12.2.2 บรรณารักษ์สามารถบริหารห้องสมุดทั้งระบบในลักษณะ Web Based ทาให้เกิด
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบบริหารห้องสมุดจากที่ใดก็ได้
๑๓. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงการ สวัสดิการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๓. ลักษณะโครงกำร  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
4. สนองตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

5.2.1

ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๕. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ 2561-2564
5. หลักการและเหตุผล
สวัสดิการ จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความ
สะดวกสบายในการท างาน มี ความมั่ น คงในอาชี พ มีห ลั ก ประกั นที่ แน่น อนในการด าเนิน ชีวิ ต หรื อได้รั บ
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รั บอยู่เป็นประจา ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ขวัญและกาลังใจที่ดี เพื่อจะได้ให้กาลังกาย กาลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว ทาให้มีความพอใจในงาน มีความรักงาน
และตั้งใจที่จะทางานนั้นให้นานที่สุด เพื่อให้สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา
ซึ่งจาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่อยู่ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของทาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางมาวิทยาลัยฯ
ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาและการตรวจสุขภาพของนั กเรียน นักศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยมีบุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในทุกๆปีการศึกษา
ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นความสาคัญในด้านนี้ จึงขอจัดโครงการสวัสดิการขึ้น
7. วัตถุประสงค์
7.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
7.๒ บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
8. เป้าหมาย
8.๑ เชิงคุณภาพ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีประกันอุบัติเหตุสามารถชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้
และมีสุขภาพที่ดี
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8.2 เชิงปริมาณ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้รับสวัสดิการ 100 %
9. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
10. แผนการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
1. โครงการประกันอุบัติเหตุ
บุคลากร
2. โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน นักศึกษา
3. โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา
11. แผนการใช้จ่ายเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
โครงการสวัสดิการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

ผลการประเมินความพึง
พอใจที่บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา
มีต่อโครงการ ไม่น้อยกว่า

ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ร้อยละ

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

80

85

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ บกศ.
-

-

90

หมายเหตุ

-

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑2.๑ ผลผลิต (Out Puts)
12.1.1 มีประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จานวน 589 คน
12.1.2 มีการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา จานวน 544 คน
๑2.๒ ผลลัพธ์ (Out Come)
12.2.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา สามารถชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากการเกิด
อุบัติเหตุ
12.2.2 นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ๑๐๐%
13. การประเมินผล
แบบสอบถาม
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๑. ชื่อโครงกำร เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทาง

3.4.3

๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวจันทนี แซ่ภู่
๓. ลักษณะโครงกำร





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

๗. สนองตำมนโยบำยหรือยุทธศำสตร์/กำรประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ด้าน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพ

รัฐบาล
กระทรวง/จังหวัด
สอศ.
วิทยาลัยฯ
การประเมินภายใน
( ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้)
การประเมินภายนอก
(๓ กลุ่ม ๑๘ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

๘. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ 2561-2564
๙. หลักกำรและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสาคัญต่อทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีให้กับ
หน่วยงานได้ เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรับฟังความคิดเห็นและ
ประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และ
แก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังนั้นงานประชาสัมพั นธ์ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้เล็งเห็นความสาคัญในด้านการจัดทา
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ๕ ช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยสร้างความรู้ให้กับ บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ สถานศึกษา และมี
ผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณนักเรียน-นักศึกษา ให้มาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗.๒ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ
๘. เป้ำหมำย
๘.๑ เชิงคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ
๘.๒ เชิงปริมาณ
๘.๑ เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์
๘.๒ วารสารประชาสัมพันธ์
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๘.๓ ป้ายไฟ LED ประชาสัมพันธ์
๘.๔ รถกระจายเสียงเคลื่อนที่
๘.๕ ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์
๙. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
๑๐. แผนกำรดำเนินกำร
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพจ Facebook
ประชาสัมพันธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับบุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา

2. วารสารประชาสัมพันธ์

3. ป้ายไฟ LEDประชาสัมพันธ์
4. รถกระจายเสียงเคลื่อนที่
5. ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์
๑๑. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลา
ที่ใช้จ่าย
รายการ
โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
ปีงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทาง
2561-2564
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หน่วย
นับ

งปม. งปม. งปม. งปม.
2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

75

80

85

90

ร้อยละ

75

80

85

90

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุนฯ
-

-

บกศ.
-

หมายเหตุ

-

๑๒. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๒.๑ ผลผลิต (Out put)
๑๒.๑.๑ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ
๑๒.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Out come)
๑๒.๒.๑ เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์
๑๒.๒.๒ วารสารประชาสัมพันธ์
๑๒.๒.๓ ป้ายไฟ LED ประชาสัมพันธ์
๑๒.๒.๔ รถกระจายเสียงเคลื่อนที่
๑๒.๒.๕ ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์
๑๓. กำรประเมินผล
แบบสอบถาม

