โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ลักษณะโครงการ

 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์
ตาแหน่ง : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 095-2855007
โทรสาร :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-2855007
E- mail :
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 เป็นการทาแผนพัฒนาการจัดการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อเป็ น เครื่ องมือในการบริหารจัดการการศึกษาให้ส ามารถสนองตอบตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั้งแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้งนี้แผนฯ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้ง
จะต้องใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานจากปีที่ผ่ านมา เพื่อใช้แก้ไขปรับปรุง พัฒ นาให้ โ ครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดขึ้นสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4.1 เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4.2 เพื่อสรุปและทบทวนผลการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
4.3 เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม/ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
4.4 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
5. ผลผลิตของโครงการ : (Output)
4.1 แผนปฏิบัติการประจาปี 2564 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย จานวน 38 คน
6. ผลลัพธ์ของโครงการ : (Outcome) บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 แผนปฏิบัติการประจาปี 2564 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
7. กลุ่มเป้าหมาย
7.1.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7.1.2 เชิงคุณภาพ
7.1.2 จานวนโครงการที่ดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 นิยาม  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8.1.2 เงื่อนไข  ความรู้
 คุณธรรม
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8.2 นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
8.3 ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
8.4 นโยบายสถานศึกษา
ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ ซึง่
บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถนาพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุ ณ ภาพ ทั้ ง ด้ า นทั ก ษะวิ ช าชีพ และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั้ ง ภายในโดยต้น สั ง กั ด และภายนอกโดย สมศ.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์สถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
8.6 การประกันคุณภาพภายใน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 : ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2.1 : สถานศึ ก ษามี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษา
คุณธรรม และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 : สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียน จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 : ด้านความรู้
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ด้านที่ 1 : คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
9. พื้นที่ / สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง/นอกสถานที่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โดยตรง : สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
10.2 โดยอ้อม : สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบที่วางไว้
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ80
เชิงคุณภาพ
โครงการที่สามารถดาเนินการตามแผนฯ 2563
ร้อยละ80
เชิงเวลา
-ดาเนินโครงการภายในสถานศึกษา
เดือน
-ดาเนินโครงการภายนอกสถานศึกษา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินโครงการภายนอกสถานศึกษา
10,000บาท
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12. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

1. ดาเนินโครงการ
ภายนอกสถานศึกษา
1.1 ศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1.2 กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา
1.3จัดทารายละเอียด
โครงการแต่ละฝ่าย/งาน
2.ดาเนินโครงการ
ภายนอกสถานศึกษา
2.1 พิจารณาโครงการ/
จัดสรรงบประมาณ ตาม
โครงการกิจกรรม
3.สรุป/จัดทารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจาปี
2564
13.หมวดเงินที่ใช้ งบรายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษาฯ  งบรายจ่ายอื่น ๆ
13.1 ค่าใช้สอย
10,000
บาท
13.2 ค่าตอบแทน
บาท
13.3 ค่าวัสดุ
บาท
รวมทั้งสิ้น
10,000
บาท
14.วิธีการติดตามและประเมินผล
 การสังเกต  การสัมภาษณ์

 แบบสอบถาม

 แบบทดสอบ
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หมาย
เหตุ

