๑
สรุปขอมูลนักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๑.สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๒.สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
๓.สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุง
(ระบบทวิภาคี)
รวม

๑

ระดับ ปวช.
๒
๓

๑๕
-

๓๐
-

๒๕
-

๗๐
-

๕๒
-

๔๗
-

๙๙
-

๗๐
๙๙
-

๑๕

๓๐

๒๕

๗๐

๕๒

๔๗

๙๙

๑๖๙

รวม

ระดับ ปวส.
๑
๒ รวม

รวมทั้งสิ้น

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๑.สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๒.สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
๓.สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุง
(ระบบทวิภาคี)
รวม

๑

ระดับ ปวช.
๒
๓

๒๗
-

๑๓
-

๒๙
-

๖๙
-

๔๓

๔๗

๙๐

๖๙
๙๐

๒๗

๑๓

๒๙

๖๙

๖
๔๙

๔๗

๖
๙๖

๖
๑๖๕

รวม

ระดับ ปวส.
๑
๒ รวม

รวมทั้งสิ้น

2
สรุปอัตรากําลังบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการ (ครู)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

๒
๑๑
๔
๙
๘
รวมทั้งสิ้น

คน
คน
คน
คน
คน

๓๔ คน

อัตราวางผูบริหาร

๑ คน
สรุปขอมูลบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ตําแหนง

๑. ผูบริหาร

จํานวน
ระดับตําแหนง
ช ญ รวม ครูผูชวย
คศ.๑
คศ.๒
ช ญ ช ญ ช ญ
๒ - ๒ - ๑ -

คศ.๓
ช ญ
๑ -

ระดับการศึกษา
โท ตรี ต่ํากวา
ป.ตรี
๑

๑

-

รวมผูบริหาร

๒

-

๒

-

-

-

-

๑

-

๑

-

๑

๑

-

๒. ขาราชการครู
รวมขาราชการครูผูสอน

๕
๕

๖
๖

๑๑
๑๑

๓
๓

๒
๒

๑
๑

-

๑
๑

๓
๓

-

๑
๑

๒
๒

๙
๙

-

๓. พนักงานราชการ
(ครู)
รวมพนักงานราชการ

๑

๓

๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓

-

๑

๒

๓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓

-

๔. ครูพิเศษสอน
รวมครูพิเศษสอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
สรุปขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตอ)
ตําแหนง

จํานวน
ระดับตําแหนง
ช ญ รวม ครูผูชวย
คศ.๑
คศ.๒
ช ญ ช ญ ช ญ
- ๒ ๒ - ๒ ๒ - -

๕. ลูกจางประจํา
พนักงานพิมพดีดชั้น ๓
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
พนักงานขับรถยนต
พนักงานบริการอัดสําเนา
ชางไม

๑
๒
๑

-

๑
๒
๑

-

-

-

-

-

พนักงานทดสอบดิน

๑

-

๑

-

-

-

-

๗

๒

๙

-

-

-

-

รวมลูกจางประจํา

คศ.๓
ช ญ

ระดับการศึกษา
โท ตรี ต่ํากวา
ป.ตรี

-

-

-

๑
-

๑
๒

-

-

-

-

-

๑
๒
๑

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

๒

๗

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

๖. ลูกจางชั่วคราว
งานบริหารงานทั่วไป

-

๑

๑

-

ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

-

๑

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

งานศูนยวิทยบริการและ
หองสมุด
งานอาคารสถานที่
- ยาม
- นักการภารโรง/คนงาน

-

๑

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

๓
๑

๑

๓
๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓
๒

รวมลูกจางชั่วคราว

๔

๔

๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

๗

๑๙ ๑๕ ๓๔

๓

๒

๑

-

๒

๓

๑

๑

๓

๑๗

๑๔

รวมทั้งหมด

4

ที่

สรุปรายรับเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประเภทรายรับ
จํานวนเงิน

๑
๒
๓
๔

งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานราชการ

๕
๖
๗

งบดําเนินงาน
ผลผลิต ปวช.
ผลผลิต ปวส.
ผลผลิตระยะสั้น

๘
๙

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รวม

๔,๓๕๐,๔๓๒.๖๗
๕๖๒,๘๐๐
๑,๘๑๘,๔๐๓.๖๐
๗๙๗,๗๓๐
๗,๕๒๙,๓๖๖.๒๗

รวม

๑,๑๙๐,๑๐๐
๓๒๓,๗๐๐
๕๗๕,๔๐๐
๒,๐๘๙,๒๐๐

รวม

๑,๗๑๔,๔๐๐
๓,๗๐๐,๐๐๐
๕,๔๑๔,๔๐๐

งบอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
๑๐.๑ คาหนังสือ
๑๐.๒ คาอุปกรณการเรียน
๑๐.๓ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑๐.๔ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑๐.๕ คาจัดการเรียนการสอน
รวม
เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการคุณธรรมนําความรู
โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
เงินอุดหนุนโครงการหารายไดระหวางของนักเรียน
เงินอุดหนุนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
รวม

๑๙๙,๐๐๐
๓๖,๘๐๐
๖๑,๒๐๐
๙๔,๕๒๕
๕๘๗,๐๕๐
๙๗๘,๕๗๕
๓๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๗๘,๐๐๐
๙๑,๐๐๐
๑,๔๗๒,๕๗๕

5

ที่
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

สรุปรายรับเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตอ)
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประเภทรายรับ
จํานวนเงิน

งบรายจายอื่น
โครงเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน
โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาใน
ตางประเทศ
โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

๘๔๗,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๒๘๗,๐๐๐
๒๓๖,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๘๗๐,๕๐๐
๑๘,๓๗๖,๐๔๑.๒๗

6
สรุปรายรับเงินรายไดสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๑. จํานวนนักเรียน นักศึกษา
๑.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๕– มี.ค.๕๖ )
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

จํานวน
จํานวน
รวม
๑.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ (พ.ค.๕๖–ก.ย.๕๖)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

จํานวน
จํานวน
รวม

๗๐
๙๙
๑๖๙

คน
คน
คน

๖๙
๙๖
๑๖๕

คน
คน
คน

๒. รายรับ
๒.๑ เงินรายไดสถานศึกษาเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๘๖๗,๗๘๐.๙๖
๒.๒ ประมาณการรายรับคาลงทะเบียน
๖๙๙,๖๕๐
๒.๓ ประมาณการรายไดจากผลผลิต
๓๒๓,๕๖๑.๔๖
รวมเปนเงิน
๑,๘๙๐,๙๙๒.๔๒
๓. รายจาย
๓.๑ งบบุคลากร
๓.๒ งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
๓.๓ งบครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑการศึกษา
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๓.๔ เงินคงเหลือยอดยกไป
รวมเปนเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

-

บาท

๑๕๑,๔๔๐
๒๒๙,๕๙๘
๒๐,๔๓๘.๓๙

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๗,๖๕๐
๗๕,๐๐๐
๑,๓๗๖,๘๖๖.๐๓
๑,๘๙๐,๙๙๒.๔๒

บาท
บาท
บาท
บาท

7
สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔

๑

๒

รายการ
งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
คาจางประจํา
คาตอบแทน
พนักงานราชการ
คาจางลูกจาง
ชั่วคราว
รวม
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคา
สาธารณูปโภค
รวม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
๑.๑ รถยนตบริการ
เกษตรเคลื่อนที่
๑.๒ เครื่อง
คอมพิวเตอร
ประมวลผล
๑.๓ ครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
๒.๑ คาปรับปรุง
อาคารเรียน
๒.๒ คาปรับปรุง
หลังคาอาคาร
๒.๓ คาหินคลุก
รวม

ผลผลิต
ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้น

เงินรายได
สถานศึกษา

รวม

๔,๓๕๐,๔๓๒.๖๗
๕๖๒,๘๐๐
๑,๘๑๘,๔๐๓.๖๐
๖๒๓,๓๘๐

๔,๓๕๐,๔๓๒.๖๗
๕๖๒,๘๐๐
๑,๘๑๘,๔๐๓.๖๐
๖๒๓,๓๘๐

๗,๓๕๕,๐๑๖.๒๗

๗,๓๕๕,๐๑๖.๒๗

๓,๗๘๓
๔๗๑,๗๐๗.๔๓ ๒๐๗,๐๓๕.๘๕
๑๕๘,๕๓๙
๑๑๕,๓๒๔ ๘๔๖,๖๐๔.๑๐
๕๕๖,๐๗๐.๓๐
๙๖๕

๑๕๑,๔๔๐
๒๒๙,๕๙๘

๑๕๕,๒๒๓
๙๐๘,๓๔๑.๒๘
๑,๑๒๐,๔๖๗.๑๐
๒๐,๔๓๘.๓๙ ๕๗๗,๔๗๓.๖๙

๑,๑๙๐,๐๙๙.๗๓ ๓๒๓,๓๒๔.๘๕ ๘๔๖,๖๐๔.๑๐ ๔๐๑,๔๗๖.๓๙ ๒,๗๖๑,๕๐๕.๐๗
๘๔๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

๘๗๔,๔๐๐

๘๗๔,๔๐๐
๓๗,๖๕๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐

๔,๑๑๔,๔๐๐

๓๗,๖๕๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๑๒,๖๕๐

๗๕,๐๐๐
๕,๕๒๗,๐๕๐
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ที่
๑

๒
๓
๔

๕
๖
๗

สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตอ)
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รายการ
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
เงินรายได
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
สถานศึกษา
งบเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษา
๑.๑ คาจางลูกจาง
๕๘๗,๐๕๐
๕๘๗,๐๕๐
ชั่วคราว
๑.๒ คาอุปกรณการ
๓๖,๘๐๐
๓๖,๘๐๐
เรียน
๑.๓ คาเครื่องแบบ
๖๑,๒๐๐
๖๑,๒๐๐
นักเรียน
๑.๔ คากิจกรรม
๙๔,๕๒๕
๙๔,๕๒๕
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
๑.๕ คาหนังสือ
๑๙๙,๐๐๐
๑๙๙,๐๐๐
รวม
๙๗๘,๕๗๕
๙๗๘,๕๗๕
เงินทุนการศึกษา
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
เฉลิมราชกุมารี
โครงการคุณธรรมนํา
๔๔,๙๙๘.๒๑
๔๔,๙๙๘.๒๑
ความรู
โครงการบมเพาะ
๑๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
ผูประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร
เงินอุดหนุนการ
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
ฝกอบรมเกษตรระยะ
สั้น
เงินอุดหนุนโครงการ
๗๘,๐๐๐
๗๘,๐๐๐
หารายไดระหวาง
ของนักเรียน
เงินอุดหนุนงานวิจัย
๙๐,๗๐๕.๐๒
๙๐,๗๐๕.๐๒
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยี
รวม
๔๐๐,๗๐๓.๒๓
๙๓,๐๐๐
๔๙๓,๗๐๓.๒๓
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ที่
๑
๒
๓
๔

๕

๖

สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตอ)
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รายการ
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
เงินรายได
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
สถานศึกษา
งบรายจายอื่น
๘๔๖,๖๐๔.๑๐
๘๔๖,๖๐๔.๑๐
โครงเสริมสราง
คุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
โครงการลดปญหา
๓๘๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
การออกกลางคันของ
ผูเรียนอาชีวศึกษา
โครงการศูนยซอม
๒๘๗,๐๐๐
๒๘๗,๐๐๐
สรางเพื่อชุมชน
โครงการจัดศูนย
๒๓๖,๔๙๙.๕๑
๒๓๖,๔๙๙.๕๑
ฝกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชน
โครงการความรวมมือ
๙๙,๙๘๕
๙๙,๙๘๕
ในการฝกงานนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
ในตางประเทศ
โครงการสงเสริมการ
๑๙,๙๐๘.๑๘
๑๙,๙๐๘.๑๘
มีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษา
รวม
๑,๗๕๐,๑๐๓.๖๑ ๑๑๙,๘๙๓.๑๘
๑,๘๖๙,๙๙๖.๗๙
รวมทั้งสิ้น
๑๕,๗๘๘,๘๙๗.๘ ๑,๘๓๖,๒๑๘.๐ ๘๔๖,๖๐๔.๑๐ ๕๑๔,๑๒๖.๓๙ ๑๘,๙๘๖,๘๔๖.๓
๔
๓
๖
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สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที
รายการ
จํานวนเงิน
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช
ฝายวิชาการ
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
๑๔,๖๓๐ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
รวมกับสถานประกอบการ
การสอน
๒ โครงการสงเสริมคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู
๑๘,๓๔๕.๙๓ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
แบบมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลัก
การสอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๓,๐๐๔ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
ดวยการนิเทศอยางตอเนื่อง
การสอน
๔ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปน
๓๑๓,๒๓๐.๑ แผนกวิชา
ฐานการเรียนรู (Project Based Learning)
๕ โครงการสงเสริมสมรรถนะและประสบการณอาชีพ
๒๔,๒๗๐ ๑.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของผูเรียนในสถานประกอบการ
๒.แผนกวิชาประมง
๖ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๖๕,๒๑๒ งานวัดผลและประเมินผล
๗ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและ
๑๘,๒๖๐ ๑.งานวัดผลและประเมินผล
ทักษะวิชาชีพของผูเรียน
๒.แผนกวิชา
๘ โครงการสงเสริมโครงการวิชาชีพเพื่อบมเพาะ
๗๘,๐๐๐ แผนกวิชาประมง
ผูประกอบการและมีรายไดระหวางเรียนของผูเรียน
๙ โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
๘๒,๑๖๐ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
อาชีพสูประชาคมอาเซียนของผูเรียน
๑๐ โครงการพัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคาร ๔๑๖,๗๔๗.๕๘ แผนกวิชา
ปฏิบัติงานและงานฟารมวิชาชีพเพื่อเปนแหลง
เรียนรูที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
๑๑ โครงการพัฒนาหองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๗,๖๕๐ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ประชาคมอาเซียน
๑๒ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียง ตาม
๑๔๘,๐๐๐ แผนกวิชาประมง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓ โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อขยายโอกาสทาง
๑๔๗,๐๔๐ ๑.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนวัยทํางาน
การสอน
๒.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ตอ)
ที
รายการ
จํานวนเงิน
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช
๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการเพื่อ
งานวิทยบริการและหองสมุด
เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง
๑๕ โครงการสงเสริมรักการอานและแสวงหาความรู
งานวิทยบริการและหองสมุด
ดวยตนเองของผูเรียน
รวม
1,366,549.61
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ฝายแผนงานและความรวมมือ
โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียน
โครงการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงาน
วิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของผูเรียน
โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงาน งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตรและโครงการ
วิชาชีพของผูเรียน
โครงการเครือขายสถานประกอบการ เพื่อความ
รวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
โครงการพัฒนาและสงเสริมหนึ่งฟารมหนึ่งครู
วิชาชีพ
โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยและนวัตกรรมของ
ครู
โครงการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม
ของครู
โครงการสงเสริมการเผยแพรและประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู
โครงการเสริมสรางภาพลักษณวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผูเรียน
โครงการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาและคูมือ
ประเมินของสถานศึกษา
โครงการแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาและการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑,๐๐๐ งานความรวมมือ
๓๑,๒๓๔ งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
๑๑๕,๙๘๐ งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
๙,๙๖๐ งานความรวมมือ
๗๘,๔๐๐ งานฟารมและโรงงาน
๐ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
๑๐,๒๗๒ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
๑๘,๒๔๘ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
๓๑,๑๒๐ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
๑,๐๐๐ งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๓๔,๔๘๕ ๑.งานวางแผนและงบประมาณ
๒. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
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สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตอ)
ที
รายการ
จํานวนเงิน
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช
๒๗ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหาร
๗,๙๐๐ งานวางแผนและงบประมาณ
จัดการของสถานศึกษา
๒๘ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
๘๓,๕๗๐ งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ
บริการและการจัดการ
รวม
423,169.00
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๒๙ โครงการติดตามการมีงานทําและศึกษาตอของ
๑,๐๐๐ งานแนะแนวอาชีพและการ
ผูสําเร็จการศึกษา
จัดหางาน
๓๐ โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
๑,๐๐๐ งานแนะแนวอาชีพและการ
ประกอบการหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของ
จัดหางาน
ผูสําเร็จการศึกษา
๓๑ โครงการบริการวิชาชีพเพื่อเสริมสรางจิตอาสาของ ใชรวมกับโครง
งานโครงการพิเศษและบริการ
ผูเรียน
การฝกอบรมและ ชุมชน
บริการวิชาชีพ
เปนเงิน
๒๖๓,๔๒๐ บาท
๓๒ โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและเปด
โลกทัศนของนักเรียนนักศึกษาใหม
๓๓ โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมของ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผูเรียน
๓๔ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด
ใชงบประมาณ
๑.งานปกครอง
ของสาธารณสุข ๒.งานกิจกรรมนักเรียน
อําเภอทุงตะโก นักศึกษา
๓๕ โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภายใตองคการ
๑๒๗,๙๑๘ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
๓๖ โครงการเชิดชูเกียรติคุณธรรมดี ทักษะเดน
๑,๐๐๐ งานครูที่ปรึกษา
กิจกรรมเดน
๓๗ โครงการประชุมทางวิชาการองคการเกษตรกรใน
๒๓๓,๕๐๐ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สรุปงบหนารายจายเงินงบประมาณ จําแนกตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตอ)
ที
รายการ
จํานวนเงิน
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ
๓๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๑,๐๐๐ งานโครงการพิเศษและบริการ
สถานศึกษา
ชุมชน
๓๙ โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น
๓๕๑,๒๓๔ งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน
๔๐ โครงการพัฒนาสวัสดิการหอพักนักเรียน นักศึกษา
๑๙๙,๗๑๓ งานสวัสดิการหอพักและ
พยาบาล
รวม
1,179,785.00
ฝายบริหารทรัพยากร
๔๑ โครงการภูมิทัศนสวย สภาพแวดลอมเดน
๒๑๙,๘๑๗ งานอาคารสถานที่
๔๒ โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชุมและสัมมนา
๓๘๒,๒๔๓ งานบุคลากร
ของครูและบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรูและ
ประสบการณ
๔๓ โครงการศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อเตรียมความ
๒๘,๔๑๐ งานบุคลากร
พรอมสูประชาคมอาเซียน
๔๔ โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสู
๔,๕๐๐ งานบุคลากร
ประชาคมอาเซียนของครู
๔๕ โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรผลงานเดน
๑,๐๐๐ งานบุคลากร
๔๖ โครงการพัฒนาสํานักงานและระบบเพื่อเพิ่ม
๗๕,๐๐๐ แผนกวิชา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๔๗ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
๖,๐๙๕ งานบุคลากร
บุคลากร
๔๘ โครงการประชุมแบบมีสวนรวมของประชาคม
๕,๐๐๐ งานบริหารงานทั่วไป
สถานศึกษา
๔๙ โครงการติดตั้งระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
๔๔๐,๑๐๐ งานอาคารสถานที่
รวม
1,162,165.00
๕๐ งานบริหารสํานักงาน
๑๖๒,๖๔๕.๒๘ งานบริหารงานทั่วไป
๕๑ งานบริการยานพาหนะ
๔๑๑,๘๘๐.๗๐ งานพัสดุ
๕๒ งานสาธารณูปโภค
-คาไฟฟา
๕๑๕,๕๒๑.๐๓ งานอาคารสถานที่
-คาโทรศัพท ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต
๕๗,๕๗๙.๗๕ งานบริหารงานทั่วไป
รวม
1,147,626.76
รวมทั้งหมด
5,279,295.37
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รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพรวมกับสถานประกอบการ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามเปา หมายการอาชี ว ศึกษา ในพระราชบัญญัติการอาชีว ศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา
วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปน๖ ได
กลาวถึงเปาหมายการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ตองเปนการจัดการศึกษาในดาน
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนํา
ความรูในทางทฤษฎีที่เปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได
จากเปาหมายของการอาชีวศึกษาขางตน จะเห็นไดวาการจัดการอาชีวศึกษาเนนความสําคัญ
การผลิตและพัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งในมาตรา ๑๐ ไดเนนประเด็นสําคัญหนึ่งคือ การจัดการอาชีวศึกษาจะตองคํานึงถึงการมีสวน
รวมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการ ในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาที่ตอง
มุงเนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพดานสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ดังนั้น จึงไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย โดยความรวมมือของสถาน
ประกอบการและประชาคมสถานศึกษา ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ และแผนการเรียนของ
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
๖.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพของสถานศึกษา ใชในการจัดการเรียนการ
สอน โดยความรวมมือของสถานประกอบการและประชาคมสถานศึกษา
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๖.๒ เพื่อใหการจัดอาชีวศึกษาของวิทยาลัย ในการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
อาชีพ ที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและสํารวจความตองการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา
๘.๑.๒ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของครู เพื่ อ วิ เ คราะห ส มรรถนะอาชี พ ตาม
หลักสูตรการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมรรถนะอาชีพระดับชั้นป (VQ)
๘.๑.๓ การประชุ ม ร ว มระห า วงสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ หรื อ การ
สอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีตอสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาและ
สมรรถนะอาชีพระดับชั้น (VQ)
๘.๑.๔ การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพของสถานศึกษา
และแผนการเรีย นของประชาคมวิทยาลัย ฯ ประกอบดว ย ครู ผูป กครองนักเรีย นนักศึกษาและ
คณะกรรมการวิทยาลัย
๘.๑.๕ การนําหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพและแผนการเรียนไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
๘.๑.๖ การประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ครู ผูเรีย น ที่มีตอ
แผนการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพของสถานศึกษา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มี ห ลั ก สู ต รสมรรถนะอาชี พ ของสถานศึ ก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส.
ประเภทวิชาประมง จํานวน ๑ สาขาวิชา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพของสถานศึกษาในระดับดี
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๘.๓ งบประมาณที่ใช
ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
(  )เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน 14,630 บาท
รวมเปนเงิน 14,630 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ครูผูสอนของวิทยาลัยฯ ยายสถานที่ทํางานบอยทําใหรายวิชาบางรายวิชาตองปรับเปลี่ยน
- วุฒิภาวะของผูเรียน ไมสมดุล กับสถานประกอบการที่ตองการใหวุฒิภาวะของผูเรียนสมดุล
และมีสูงกวาที่เปนอยู
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการสงเสริมคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
……………………………………………………………………….
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ฝายวิชาการ

๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ มุ ง เน น การผลิ ต และพั ฒ นาผู เ รี ย น ให มี ส มรรถนะอาชี พ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ ครูผูสอนจะตองมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะอาชีพตามรายวิชาชีพ รวมทั้ง
การบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยมีความมุงหวังใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีทักษะชีวิตที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
ปกติสุข ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงใหความสําคัญตอการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
๖.๑ ครูผูสอนสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ
คุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ แผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอน สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 กําหนดใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ
คุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.2 นิเทศการสอนที่ครูสอนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว
8.1.3 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ดังกลาว
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครูผูสอนรอยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่สอน เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบ
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ร อ ยละ ๑๐๐ ของครู ผู ส อนมี ก ารใช สื่ อ นวั ต กรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
8.๒.2 เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๘๐ ของแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานมาตรฐาน
8.2.3 งบประมาณ
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
18,345.93
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

18,345.93
18,345.93

บาท

บาท
บาท
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9. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ครูบรรจุใหมตองศึกษารูปแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํา
ใหลาชาในการจัดสง
10. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- สรางขวัญและกําลังใจใหครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดวยการนิเทศอยางตอเนื่อง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดวยการนิเทศอยางตอเนื่อง
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีเปาหมายในการจัดการอาชีวศึกษาที่มุงผลิตและ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุณภาพด า นสมรรถนะอาชีพและคุณ ลักษณะอัน พึ งประสงค จึงไดสงเสริมให
ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนของครู เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดใหมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่ อ จั ด ให มี ก ารนิ เ ทศการสอนรายวิ ช าของครู แ ละให ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6.๒ เพื่อใหครูผูส อนเกิดการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของการนิเทศการสอน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 นิเทศครูผูสอน
8.1.2 จัดทําสมุดบันทึกหลังการจัดการศึกษา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่สอนไดรับการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่สอน มีบันทึกหลังการสอน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู ส อนมี ก ารพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนของรายวิ ช าตาม
ขอเสนอแนะจากการนิเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

3,๐๐4 บาท

3,๐๐4 บาท
3,๐๐4 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- กิจกรรมที่เกิดขึ้นบางชวงของการสอน ทําใหไมเปนไปตามแผนการสอนที่ครูกําหนด
- ครูตองไป ราชการในบางชวง ทําใหไมเปนไปตามแผน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการนิเทศ จากบุคคลหลายฝายนอกเหนือจากกรรมการนิเทศ
- การนิเทศ ตองมีความเปนกันเอง
- ใหครูผูสอนสามารถแจงปญหาการสอนได
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โครงการจัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะโดยใช
โครงการเปนฐาน (Project Based Learning)
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ จัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning : PBL)
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
จากเป า หมายการจั ดการอาชีว ศึกษา ที่ มุง เน น ผลิตและพัฒ นาผูเ รีย นให มีคุ ณภาพดา น
สมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค สิ่งสําคัญตอความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา
ขางตน คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนดวยการปฏิบัติจริง มีการ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช โ ครงการเป น ฐานการเรี ย นรู ซึ่ ง เป น การใช โ ครงการวิ ช าชี พในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียน
การสอนมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผูเรียน ให
บรรลุตามเปาหมายของแตละรายวิชา
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนรายวิชา ที่มุงเนนสมรรถนะ
เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง โดยเรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ ตามรูปแบบการใชโครงการ
เปนฐานการเรียนรู
6.๒ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะอาชีพและประสบการณวิชาชีพจาก
การเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รายวิชา จํานวนรอยละ ๘๕ จัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะโดย
ใชโครงการเปนฐาน
๒. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นรูของผูเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรีย น ผานเกณฑ
คะแนน ๒.๐ รอยละ ๘๐

รอยละ ๘๐

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูอยูในระดับดี

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
๓13,230.10 บาท
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๓13,230.10 บาท
๓13,230.10 บาท
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๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการสงเสริมสมรรถนะและประสบการณอาชีพของผูเรียนในสถานประกอบการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมสมรรถนะและประสบการณอาชีพของผูเรียนในสถานประกอบการ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาประมง
ครูอภิญญา ปานโชติ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู เรี ย นให มี คุณ ภาพดา นสมรรถนะอาชีพ และคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค จะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและความตองการของสถานประกอบการ ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่จะตองเกิดการการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยการ
เรียนรูและฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
ซึ่งเปนการจัดการศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อการพัฒนาความรู สมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ให
เกิดความพรอมในการประกอบอาชีพและตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ
6.๒ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะอาชีพและประสบการณอาชีพของผูเรียน ใหมีความพรอมใน
การประกอบอาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมเข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ แสวงหาความรวมมือในการคัดเลือกสถานประกอบการและหนวยงานที่มี
มาตรฐาน เพื่อเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน และสงตัวผูเรียนในสถานประกอบการ ดังนี้
- ระดับ ปวช.๑ ศึกษาและเรียนรูประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวน้ําใน
หนวยงานราชการ ไดแก 1) ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร
2) ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําในหนวยงาน
3) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
- ระดับ ปวช.๒ ศึกษาและเรียนรูในสถานประกอบการ คือ ศูนยการเรียนรูการ
ขยายพันธุไมน้ํา จังหวัดสุราษฎรธานี
- ระดับ ปวช.๓ ศึกษาและเรียนรูในสถานประกอบการที่เปนหนวยงานของรัฐจํานวน
๗ สถานประกอบ เปนระยะเวลา ๒ เดือน ระหวางวันที่ 1กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ๒๕๕๖ มีการ
แตงตั้งครูนิเทศ ดูแลระหวางการเรียน และจัดสัมมนาฝกงานภายหลัง
- ระดับปวส.1 ศึกษาและเรียนรูในสถานประกอบการ คือ ศูนยวิจัยและพัฒนา
สายพันธุกุงไชยา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนระดับ ปวช. เขาเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพใน
สถานประกอบไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนระดับ ปวส. เขาเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพใน
สถานประกอบการไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผู เ รี ย นผ า นการประเมิ น ผลเรี ย นรู แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถาน
ประกอบการระดับดี
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๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

24,270 บาท

24,270 บาท
24,270 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ผูเรียนขาดทักษะการบันทึกเรื่องขององคความรูที่ไดเรียนรูในสถานประกอบการ
- ครูผูสอนแผนกประมงมีนอย เวลาออกนิเทศจึงไมเปนไปตามปฏิทินเนื่องจากติด
ภารกิจราชการและบางครั้งตองปฏิบัติหนาที่สอนภายในสถานศึกษา
- การประสานงานลาชา
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการเตรียมพรอมผูเรียนกอนการเขาเรียนในสถานประกอบการ
- ควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและกํากับดูแลอยางเครงครัด
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดคุณสมบัติของ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะตองผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะเปนสิ่งบงชี้ถึงคุณภาพ
ของผู เ รี ย น ที่ มี ค วามรู แ ละสมรรถนะอาชี พ ตรงตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และเป น แนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับการทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒวิชาชีพของสถาบันทดสอบมาตรฐานคุณ
วุฒวิชาชีพตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อประเมิน มาตรฐานวิชาชีพของผูเรีย นที่คาดวาจะสําเร็จ การศึกษาตามคูมือและ
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
อยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.1.2 การประชุมฝายบริหารและงานวัดผลและประเมินผลและแผนกวิชาประมง

30

8.1.3 แตงตั้งคณะทํางานดานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.1.4 การจัดสถานที่และวัสดุ อุปกรณสําหรับการประเมิน
8.1.5 การดําเนินการประเมินมาตรฐานชุมชน
8.1.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
8.2.1. ผูเรียนทั้งหมด 48 คน ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้งหมด 46 คน คิดเปนรอยละ 95.83
8.2.2 คูมือการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
8.3 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานเกณฑการประเมิน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
65,212 บาท
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

...............
...............
65,212
..............
65,212

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดใหความสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เป น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน สั งคมและสถานประกอบการ และเป น ผลสะท อ นที่ มี ต อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้นจึงไดมีการจัดโครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถผานการทดสอบความรู
ทางวิชาการ และการแขงขันทักษะวิชาชีพไดอยางมีมาตรฐาน
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อเสริมสรางความพรอมใหแกผูเรียน ในการทดสอบความรูทางวิชาการดานการ
อาชีวศึกษาระดับชาติ (V-Net)
6.๒ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพของผูเรียนใหไดมาตรฐานในการประกวด
และแขงขันทักษะวิชาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.1.2 ประชุมฝายบริหารเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน
8.1.3 แตงตั้งคณะทํางานดานการเตรียมความพรอมในการทดสอบความรูทาง
วิชาการ V-Net และคณะทํางานสงเสริมความเปนเลิศทางทักษะวิชาชีพ
8.1.4 คณะทํางานประชุมวางแผนการดําเนินงาน
8.1.5 จัดการฝกทักษะวิชาชีพ
8.1.6 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการทดสอบความรูทางวิชาการ V-Net
8.1.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
8.2.1.1 ผูเรียนระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ที่เขาทดสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูทางวิชาการดานการอาชีวศึกษาระดับชาติ (V-Net) รอยละ 96.43
8.2.1.2 ผูเรียนที่เขารวมการประกวด และแขงขันทักษะวิชาชีพผาน
เกณฑมาตรฐานในการประชุมทางวิชาการ รอยละ ๗๕

มาตรฐาน

8.2.2 เชิงคุณภาพ
8.2.2.1 ผูเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพผานเกณฑการประเมินและได

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
รวมเปนเงิน
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

18,260 บาท

เปนเงิน 18,260 บาท
18,260 บาท
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โครงการสงเสริมโครงการวิชาชีพเพื่อบมเพาะผูประกอบการและมีรายไดระหวางเรียนของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมโครงการวิชาชีพเพื่อบมเพาะผูประกอบการและมีรายไดระหวางเรียน
ของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาประมง
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายในการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยผลักดัน
การจัดเรียนการสอนโดยใชโครงการฐานการเรียนรู Project Based Learning ใหเกิดการเรียนรูดวย
การปฏิบัติงานจริง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะอาชีพและประสบการณในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีรายไดจากการจัดทําโครงการวิชาชีพในระหวางเรียน และบมเพาะความ
เปนผูรักษาการณอันสงผลใหผูเรียนเปนผูมีความพรอมในการประกอบอาชีพและการทํางาน ดังนั้น
วิทยาลัยฯ ซึ่งมียุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มุงเนนผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะพรอมอยางมีคุณภาพ จึงไดสนับสนุนใหครูไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช
โครงการวิชาชีพเปนแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเปนการบมเพาะความเปน
ผูประกอบการและมีรายไดระหวางเรียนดวย
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรีย นรูดวยการปฏิบัติงานอาชีพจริง โดยใชโ ครงการ
วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
6.๒ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเปนผูประกอบการและมีรายไดระหวางเรียน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
๒. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนทุกระดับชั้นมีโครงการวิชาชีพ
2. รอยละ ๘๕ ของผูเรียนทุกระดับชั้น มีรายไดระหวางเรียนจากการทํา
โครงการวิชาชีพ จนไดรับการเลื่อนระดับสมาชิก อกท.หนวย
3. รอยละ ๕๕ ของผูเรียนที่เปนสมาชิก อกท.หนวย มีรายไดระหวางเรียน
จากการทําโครงการวิชาชีพ จนไดรับการเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ภาค
4. รอยละ ๕๐ ของผูเรียนที่เปนสมาชิก อกท.ภาคมีรายไดระหวางเรียนจาก
การทําโครงการวิชาชีพ จนไดรับการเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ชาติ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผู เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะอาชี พ และความเป น ผู ป ระกอบการและมี ร ายได
ระหวางเรียนที่เกิดจากการทําโครงการวิชาชีพ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
(  ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาครุภัณฑ
รวมเปนเงิน

บาท
บาท
78,000

บาท
บาท
บาท

35

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสูประชาคมอาเซียนของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสูประชาคมอาเซียนของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
จากความสํา คั ญของการเขาสูป ระชาคมอาเซีย น ที่จ ะเกิดการเคลื่อนยายสิน คา
บริ การ การลงทุน และแรงงานฝ มืออยางเสรี การพัฒ นาศักยภาพของผูเรีย นในดานการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของอาเซียน จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันของกําลังคน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียน จึงไดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน เพื่อมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียน
6.๒ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพได
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 จัดหองเรียนรูทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
8.1.2 จัดมุมคนควาสื่อสารภาษาอังกฤษ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๖๕ ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

82,160

บาท

82,160 บาท
82,160 บาท
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โครงการพัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติงานและงานฟารมวิชาชีพ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติงานและงานฟารมวิชาชีพ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพ
ประมง โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งเปนผูอยูในวัยเรียนและวัยทํางาน ใหมีสมรรถนะ
อาชี พและคุ ณลักษณะอั น พึ งประสงคดานวิช าชีพการเพาะเลี้ย งสัตวน้ําอยางมีคุณภาพ เพื่อเปน
กําลังคนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศดานการประมง
ดังนั้น วิ ทยาลัย ฯ จึ งกํา หนดแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่มุงพัฒ นาให
สถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่สอดคลอง
กั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ เ ป น แหล ง เรี ย นรู แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน โดยการพัฒนาแหลงการเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางของสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู
และฝกปฏิบัติการของผูเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติงานและงานฟารมวิชาชีพของ
วิทยาลัยฯ ใหเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
6.๒ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพของผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ และ
ประสบการณอาชีพดานวิชาชีพประมง
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพสถานศึกษา
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
๒ เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีห องเรี ย นรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติงานและงานฟารมวิช าชีพ
จํานวน ๒ แหง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอหองเรียนรู
หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติงานและงานฟารมในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
416,747.58 บาท
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

416,747.58 บาท
416,747.58 บาท
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๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการพัฒนาหองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศประชาคมอาเซียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและหองสมุด
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียน ครูและบุคลากร ในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันจึงเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยจะตองเสริมสรางองคความรู
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จะใช
เป น ภาษากลางในการสื่ อสารของประชาคมอาเซีย น วิ ทยาลัย ฯ จึ งได จัดการพัฒ นาหอ งเรี ย นรู
เทคโนโลยีสารสนเทศประชาคมอาเซียน ใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน ครูและบุคลากร เพื่อการ
พัฒนาตนเอง
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู ด ว ยตนเองของผู เ รี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร ในด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 สอบถามรายการวัสดุภายในหองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1.2 ติดตอรายละเอียดจากทางราน
8.1.3 รอผลการติดตอรูปแบบราคา
8.1.4 รอจัดซื้อตามรูปแบบการจัดซื้อ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีหองเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศประชาคมอาเซียน จํานวน ๑ หอง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจตอหองเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศประชาคมอาเซียนระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

37,650 บาท

37,650 บาท
37,650 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ปรับปรุงหองเรียนรูอาคารศูนยวิทยบริการ
- ขาดเจาหนาที่ในการดําเนินการ
- การจัดสรรเวลาของครูผูรับผิดชอบโครงการ
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- จะพยายามพัฒนาหองเรียนรูฯ ให นักเรียน นักศึกษา ไดใชทัน ปการศึกษา 2558
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โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนกวิชาประมง

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพ
ประมง โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งเปนผูอยูในวัยเรียนและวัยทํางาน ใหมีสมรรถนะ
อาชีพและคุณลักษณะอันพึงประมงดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนกําลังคนในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประมง โดยยึดวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น วิ ทยาลัย ฯ จึ งกํา หนดแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่มุงพัฒ นาให
สถานศึกษาเปนศูนยการเรีย นรูและถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรพอเพีย ง ที่สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดย
ไดจัดทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียงขึ้น ใหเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติของผูเรียน
เกษตรกร และประชาชนทั่ว ไปที่เ ขารับ การบริการวิช าชีพ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯใหมีแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
6.๒ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูเรียน เยาวชน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปใหมีความรู ทักษะ และประสบการณดานเกษตรพอเพียง
6.๓ เพิ่มศักยภาพของแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง ใหเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติอาชีพ
เพื่อการพัฒนาอาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพสถานศึกษา
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรพอเพียง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑ แหง
2. ผู เ รี ย นของวิทยาลัย ฯ และผูรับ บริการเขารับ การเรีย นรูและฝกปฏิบัติ
จํานวน ๓๐๐ คน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครู บุคลากร เกษตรกรและประชาชน มีความพึง
พอใจตอแหลงเรียนรูเกษตรพอเพียงในระดับดี
2. ผลการประเมินแหลงเรียนรูตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผาน
เกณฑการประเมิน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

148,000 บาท

148,000 บาท
148,000 บาท
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๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนวัยทํางาน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนวัยทํางาน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เปนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดานการ
ประมงโดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพียงสาขาวิชาเดียว จึงทําใหวิทยาลัยฯ
มีปริมาณผูเรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
น อ ย ซึ่ ง อาจทํ า ให เ ป น สถานศึ กษาที่มี ปญ หาด านการมีป ริ มาณผู เ รีย นอยู ในเกณฑต่ํ า ถึง แม ว า
วิทยาลัยฯจะเปนสถานศึกษาเฉพาะทางที่จัดการเรียนการสอนเพียงสาขาวิชาเดียว แตเมื่อเทียบกับ
โครงสรางองคกรและศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา ทําใหวิทยาลัยฯมีการ
บริหารจัดการที่ไมเกิดความคุมคาอยางเต็มศักยภาพในเชิงภารกิจขององคกร ประกอบกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องการเพิ่มปริมาณผูเรียนและขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ อย า งทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค วิ ท ยาลั ย ฯจึ ง มี เ ป า หมายในการดํ า เนิ น การโดยยึ ด
กระบวนการบริหารจัดการดวยแนวทางการวางแผนกลยุทธแบบมีสวนรวม เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน
ของวิทยาลัยฯใหเหมาะสมกับสภาพสังคม ทองถิ่นและศักยภาพของวิทยาลัยฯตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาที่ เอื้ อ และสอดคล อ งกั บ ประชาชนในวัย ทํ า งานให มี โ อกาสได รั บ
การศึกษาดานวิชาชีพ
6.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนของวิทยาลัย
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๑ การสรางโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.1.2 ประชุมฝายบริหารเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน
8.1.3 แตงตั้งคณะทํางานดานการเตรียมความพรอมจัดการอาชีวศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนวัยทํางาน
8.1.4 คณะทํางานประชุมวางแผนการดําเนินงาน
8.1.5 ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว
8.1.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่เปนประชาชนวัยทํางาน เขาศึกษาตอ จํานวน ๒๐ คน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผูเรียนไดรับความรู สมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

147,040 บาท

147,040 บาท
147,040 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการเพื่อเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการเพื่อเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและหองสมุด
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ไดใหความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ศูนยวิทยบริการจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
เปนแหบงการศึกษาคนควาของผูเรียน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหมีความพรั่งพรอม
ดวยสื่อการเรียนรูที่ครบถวนและหลากหลาย จึงเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับผูเรียน
ทั้งในระบบและนอกระบบไดอยางดี รวมทั้งครูและบุคลากรไดมีแหลงศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรู
และประสบการณวิชาชีพของตนเอง
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาศูนยวิทยบริการใหมีศักยภาพสนองตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
6.๒ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและหลากหลาย
6.๓ เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ครู และบุคลากร
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ปรับปรุงศูนยวิทยบริการทั้งหลัง
8.1.2 จัดกิจกรรมทุกประเภท (หองวารสาร สิ่งพิมพ มัลติมีเดีย)
8.1.3 จัดหองเรียนรูเพื่อการคนควา
8.1.4 จัดเปนหองสมุดมีชีวิต
8.1.5 หองจัดนิทรรศการ
8.1.6 หองคนควา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ศูนยวิทยบริการไดรับการพัฒนา จํานวน ๑ แหง

ในระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจตอศูนยวิทยบริการ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

- บาท

- บาท
- บาท
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โครงการสงเสริมรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและหองสมุด
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
การอานจัดเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของคนในสังคมไทย การ
อานทําใหเกิดการพัฒนาคานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ รวมทั้ง
ชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิต
มนุษยอยางยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสําคัญตอชีวิตประจําวัน กลาวคือ การอานเปนการ
แสวงหาความรูเ พื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ประการที่ ๒ มีความสําคัญตอการเรีย น
เพราะการอานเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานใฝรูใฝเรียนและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
6.๒ เพื่อสงเสริมใหผูเรีย นสามารถสืบ คน ขอมูลหาความรูจ ากสื่อสิ่งพิมพและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 จัดกิจกรรมวันสําคัญเชนวันสุนทรภู (26 มิถุนายน 2557 )
8.1.2 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ( 29 กรกฎาคม 2557 )
8.1.3 จัดกิจกรรมวันสัปดาหหองสมุด ( ภายในเดือนพฤศจิกายน )
8.1.4 กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ ( ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 )
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีกิจกรรมสงเสริมการรักการอานของผูเรียนทุกภาคเรียน

ในระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มีความตั้งใจและพยายามจนสําเร็จ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

-

บาท

-

บาท
บาท
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โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
………………………………………………………………….
๑. ชื่อโครงการ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยมุงเนนการผลิตผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งเปนผูใชกําลังคนดานอาชีวศึกษา โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยมุงหวังใหผูเรียนมี
คุ ณ ภาพด า นสมรรถนะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต รงกั บ ความต อ งการของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูประสบการณที่มีตอ
คุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยคาดหวังวาขอมูลจาก
การประเมิ น จะเปน ฐานข อมู ล ในการพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาของครูและ
วิทยาลัยฯมีคุณภาพยิ่งขึ้น
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพผูเรียนดานสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ ผลิตพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
สถานประกอบการและชุมชนจํานวนไมนอยกวา ๕ แหง

ผูเรียนในระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของสถานประกอบการและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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โครงการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
..............................................................................
๑. ชื่อโครงการ สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมือ
ครู อภิญญา ปานโชติ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
เนื่องจากเปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ที่มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มี
คุ ณ ภาพ ทั้ ง ด า นสมรรถนะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ที่ ต รงกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน และมี ความพรอมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการจัดอาชีว ศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ ยังมีจุดมุงหมายในการพัฒนาใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการจัดการ ตัดสินใจและแกปญหา รวมทั้งรูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประยุกตความรูเพื่อใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาผูเรียน โดยสนับสนุนและสงเสริมการทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร
และโครงการวิชาชีพ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และ
การประยุกตใชความรูและทักษะวิชาชีพของผูเรียน
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตรและโครงการ
วิชาชีพ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
6.๒ เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการคิด วิเคราะห และการประยุกตความรู
ทักษะวิชาชีพไปใชในการพัฒนาอาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๗ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาทักษะการวิจัยและสรางองคความรูของผูเรียน
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กําหนดใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ เรียนวิชาโครงการโดย ปวช.
๓ จํานวน ๓ คน ตอ ๑ เรื่อง และปวส. ๒ จํานวน ๒ คน ตอ ๑ เรื่อง โดยในปการศึกษา ๒๕๕๖ มี
ผูเรียนจํานวน ๓๕ คน จัดทําผลงานระดับชั้นปวช.๓ จํานวน ๙ เรื่องและระดับปวส.๒ ไมมีนักศึกษา
๘.๑.๒ มอบหมายใหงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐอบรมใหความรูและ
เสริมสรางทักษะการเขียนรายงานวิจัย และกํากับติดตามใหผูเรียนจัดทําโครงการสงตามหัวขอที่แตละ
กลุมสนใจ จํานวน 9 เรื่อง
๘.๑.๓ ผูเรียนจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเขารวมการแขงขันการประกวด
สิ่งประดิษฐของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค และในการประชุม
วิชาการ อกท. ระดับหนวย ภาค และชาติ จํานวน ๑ เรื่อง ไดแกสิ่งประดิษฐ ประเภทผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป “โคมไฟแตงบานและโครงการวิชาชีพ เรื่องการเลี้ยงปูดําเพื่อการจําหนาย
๘.๑.๔ แผนกวิชาประมงไดจัดบูรณาการทักษะการวิจัยใหกับผูเรียนในสถาน
ประกอบการเรียนเปนโครงการ(PBL):Protect based learning ในรายวิชาแพลงกตอน รายวิชาการ
วิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา จํานวน ๖ เลม
๘.๑.๕ ผูเรียนสงผลงานสิ่งประดิษฐ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เขา
รวมประกวดดาน ผลงานวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไสเดือนดินที่ใหอาหารตางกัน
และสิ่งประดิษฐ “อพารตเมนตไสเดือนดิน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. ผู เ รี ย นระดั บ ปวช.ทุ ก คนมี ผ ลงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ โครงงาน
วิทยาศาสตร หรือโครงการวิชาชีพ โดยจํานวน ๑ ชิ้นตอเรียน ๓ คน
2. ผูเรียนระดับ ปวส.ทุกคนมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร
หรือโครงการวิชาชีพ โดยจํานวน ๑ ชิ้นตอผูเรียน ๒ คน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร หรือโครงการวิชาชีพของ
ผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
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๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

31,234 บาท

31,234 บาท
31,234 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ผูเรียนระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส. ๒ จัดทําผลงานในรายวิชาโครงการชากวาปฏิทินการปฏิบัติ
- ผูเรียนมีความเพียรพยายามและอดทนในการทํางานนอยมาก
- ผูเรียนบางกลุมตองใชทุนสวนตัวในการดําเนินโครงการ
- ครูที่ปรึกษามีความเขมงวดในการดําเนินโครงการแตกตางกัน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- วิทยาลัยฯ ควรมีการกํากับดูแลติดตามงานจากครูที่ปรึกษาเปนระยะอยางตอเนื่อง
- ควรมีการสอบโครงการกอนการดําเนินงานโครงการกอนที่จะปฏิบัติจริง
- ควรมีการแตงตั้งคําสั่งการดําเนินงานการจัดทํา ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของผูเรียน
- วิทยาลัยฯควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินงานในการเรียนในรายวิชาโครงการ
- ควรมีการประชุมพูดคุยในแผนกวิชาและมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานในรายวิชา
โครงการ
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โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร
และโครงการวิชาชีพของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมการเผยแพรผลงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร
และโครงการวิชาชีพของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิ ท ยาลั ย ประมงชุ ม พรเขตรอุ ด มศั ก ดิ์ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งทั ก ษะการทํ า วิ จั ย
สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของผูเรียน โดยการบูรณาการกับการเรียน
การสอน เพื่ อพั ฒนาความสามารถในดานการคิด วิเคราะห การนําความรูและทักษะวิชาชีพไป
ประยุกตใชในงานอาชีพ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการ
วิชาชีพ วิทยาลั ยฯ จึ งสนับสนุน ใหผูเรียนไดนําผลงานไปเผยแพรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนความรู ประสิทธิภาพจากภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับผูเรียน อันสงผลใหผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของ
การทํางานวิจัยตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อสงเสริมผลงานดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ
ของผูเรียนไดรับการเผยแพรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๗ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาทักษะการวิจัยและสรางองคความรูของผูเรียน
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
- วิทยาลัยฯ มีนโยบายและสนับสนุนใหผูเรียนจัดทําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 3 คนตอ 1 เรื่อง และ
ระดับชั้น ปวส.2 2 คนตอ 1 เรื่องและรายงานใหวิทยาลัยทราบตามลําดับขั้น
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
โครงงานและโครงการวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดําเนินงานและประเมินระดับคุณภาพของผลงานวิจัย
- มีรการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของครูและผูเรียน
จากบุคลภายนอก
- มีการจัดนําเสนอผลงานในระดับสถานศึกษาและเผยแพรในงานประชุมวิชาการ
อกท.ระดับภาค ภาคใต
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๒๐ ของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการวิชาชีพของผูเรียน ไดรับการเผยแพรในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพของ
ผูเรียนไดนํามาใชใหเกิดประโยชนในสถานศึกษา
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
เปนเงิน

๑15,980 บาท

๑15,980 บาท
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รวมเปนเงิน

๑15,980 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ความลาชาของระบบหนังสือราชการจากสวนกลาง
- ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
- ผูเรียนขาดทักษะในการจัดทําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการวิชาชีพของผูเรียน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการจัดประกวดและเผยแพร ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร
และโครงการวิชาชีพของผูเรียนทุกป
- ควรมีเงินสนับสนุนในการทําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการวิชาชีพของผูเรียน
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โครงการเครือขายสถานประกอบการเพื่อความรวมมือในการจัด
การอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ เครือขายสถานประกอบการเพื่อความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

งานความรวมมือ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามที่ พระราชบั ญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ ระบุใหการจัดการ
อาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ
หรือโครงการรวมมือระหวางสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุง
การผลิตกําลังคนใหมีสมรรถนะอาชีพที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการสราง
ผูประกอบการใหม เพื่อเปนกําลังสําคัญในภาคการผลิตของประเทศนั้น วิทยาลัยประมงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีภารกิจหลักในการ
ผลิ ต กํ า ลั งคนด า นการเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า จึ งเห็น ความสํา คัญ ในการสร างความร ว มมื อในการจั ด
การศึกษา ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับสถานประกอบการในการรวมจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
กํ าลั งคนที่ มีส มรรถนะอาชี พและคุ ณ ลักษณะอั น พึ งประสงค ที่ตรงตามความต องการของสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายสําคัญในการผลิตกําลังคน ก็คือการสรางบุคลากรทางดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อเปนกําลังคนของสถานประกอบการและภาคการผลิตในฐานะผูประกอบการ
ใหม ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการโครงการเครือขายสถานประกอบการ เพื่อ
ความรวมมือในการผลิตกําลังคน ดานวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและบมเพาะผูประกอบการใหมขึ้น
เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ไดบุคคลที่มีคุณภาพ ตอบสนองและตรงตามความตองการของภาค
เศรษฐกิจของประเทศตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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6.๑ เพื่อแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
6.๒ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนในดานความรู และความเขาใจ ในแนวทางการจัด
การศึกษารวมกับสถานประกอบการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค
บุคลิกภาพ และแผนการดําเนินชีวิตที่ถูกตองและเหมาะสมในการเรียนในสถานประกอบการ
6.3 เพื่ อระดมทรั พยากรดานแหล งเรีย นรู ภ ายนอกสถานศึก ษา และภูมิปญ ญาทองถิ่ น
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๔ ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งเครื่องขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับ
สถานประกอบการ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรมการเตรียมความพรอมในการเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพใน
สถานประกอบการของผูเรียน จัดโปรแกรมการเสริมทักษะวิชาชีพพื้นฐานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเสริมสรางคุณลักษณะและบุคลิกภาพ และแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เหมาะสมในการใช
ชีวิตนอกสถานศึกษากับผูอื่นในการเรียนในสถานประกอบการ
๘.๑.๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ จัดการ
ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษากับวิทยาลัย ผูเรียน
และผูปกครองผูเรียน เพื่อสรางความรวมมือ ความรูและความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในสถานประกอบการ และแผนการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
๘.๑.๓ กิจกรรมการเขาเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
๘.๑.๔ กิจกรรมการสัมมนาหลังการเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพของผูเรียนใน
สถานประกอบการเพื่ อ บ ม เพาะความเป น ผู ป ระกอบการใหม เป น จั ด การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู ที่มีอยูในสถานประกอบและบุคลากรของสถานประกอบ เพื่อการบม
เพาะผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู ทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ และพรอมในการเปน
ผูประกอบการใหมที่มีคุณภาพ
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๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนไดเขาเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพ
2. มีสถานประกอบการไมนอยกวา ๑๐ แหง เขาเปนเครือขายความรวมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษา
3. มีภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา ๕ คน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผู เ รี ย นร อ ยละ ๙๕ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ละฝ ก
ประสบการณอาชีพในสถานประกอบการในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

9,960

บาท

2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
2.1 กิจกรรมการเตรียมความพรอมในการเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- บาท
2.2 กิจกรรมการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- บาท
2.3 กิจกรรมการเรียนรูและฝกประสบการณอาชีพในสถานประกอบการ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- บาท
2.4 กิจกรรมการสัมมนาองคความรูเพื่อบมเพาะความเปนผูประกอบการใหม
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- บาท
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- สถานประกอบการดานการประมงในจังหวัดชุมพรมีจํานวนนอย การสรางเครือขายกับ
สถานประกอกบการ จึงตองดําเนินการกับสถานประกอบการบางพื้นที่ ซึ่งตองใชทรัพยากรและเวลา
มากขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

63

โครงการพัฒนาและสงเสริมหนึ่งฟารมหนึ่งครูวิชาชีพ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาและสงเสริมหนึ่งฟารมหนึ่งครูวิชาชีพ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานฟารมและโรงงาน ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามที่ วิ ท ยาลั ย ประมงชุ มพรเขตรอุ ดมศั ก ดิ์ ได กํา หนดวิ สั ย ทัศ น ใ นการผลิ ต และพั ฒ นา
กําลังคน ใหมีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยกําหนดใหการจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงโดยใชโครงการวิชาชีพเปนฐาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ
ของแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพของสถานศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยฯ จึงได
สงเสริมและสนับสนุนใหครูวิชาชีพ ไดพัฒนางานฟารมวิชาชีพที่สอดคลองกับวิชาชีพใหเปนงานฟารม
ที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมโครงการครู
วิชาชีพทุกคนตองมีงานฟารมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพ เพื่อความเปนมืออาชีพ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสนับสนุนใหครูวิชาชีพ มีงานฟารมวิชาชีพที่สอดคลองกับรายวิชาชีพ
6.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพหนึ่งงานฟารมหนึ่งครูวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพในการเปนแหลง
เรียนรูและฝกปฏิบัติงานอาชีพของผูเรียน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของครูวิชาชีพมีงานฟารม ๑ คน ๑ ฟารม
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

78,4๐๐ บาท

78,4๐๐ บาท
78,4๐๐ บาท
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โครงการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยและวัตกรรมของครู
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ เพิ่มพูนทักษะการวิจัยและวัตกรรมของครู
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
การวิจัยและนวัตกรรม เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
ใหมีคุณภาพ รวมทั้งการนํ าไปสูการพัฒ นาเทคโนโลยีทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียนใหเกิดคุณภาพ มาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรม
ของครูใหมีความรู ความสามารถที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหครูสามารถจัดทํางานวิจัยและนวัตกรรมดาน
การศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จึงไดจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของครูในการจัดทําวิจัยและนวัตกรรมยิ่งขึ้น
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาทักษะการทําวิจัยและนวัตกรรมของครู ใหเกิดความรู ความสามารถในการทําวิจัย
และนวัตกรรม
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๗ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
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๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๕๐ ของครูไดรับการพัฒนาทักษะวิจัยและนวัตกรรม
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ครูที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิจัยและนวัตกรรมผานการอบรม
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

-

บาท

-

บาท
บาท
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรมของครู
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
..............................................................................
๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรมของครู
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ รียน ครูและสถานศึกษา เพราะเปนกระบวนการสรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนา ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงใหการสนับสนุนและสงเสริมใหครู จัดทํางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
การสงเสริมหรือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพ อันสงผลตอความมี
คุณภาพของสถานศึกษาตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
การเรียนของผูเรียน
6.๒ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและวิชาชีพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๗ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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ยุทธศาสตรที่ ๘ สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเผยแพรผลงานของครู
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ วิทยาลัยฯ วิทยาลัยไดสงบุคลากรเขาอบรม พัฒนาเพื่อสรางความรูความ
เขาใจแลวทําทักษะมาทําวิจัย
๘.๑.๒ วิทยาลัยฯ กําหนดใหครูจัดทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาวิชาชีพภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๘.๑.๓ มอบหมายวิทยาลัยฯ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ รวบรวมและรายงาน
ใหวิทยาลัยทราบตามลําดับขั้น
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน ไมนอยกวา ๑ เรื่อง
2. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีงานวิจัยและนวัตกรรม ไมนอยกวา ๑ เรื่อง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๑๐๐ ของครูมีงานวิจัยและนวัตกรรม ไมนอยกวา ๑ เรื่อง
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑0,272 บาท

๑0,272 บาท
๑0,272 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ผลงานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนมี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ไมคอยชัดเจนบางเรื่อง
- ครูผูสอนจัดทําวิจัยไดลาชากวากําหนด ทําใหสงผลตอการเผยแพรซึ่งทําใหลาชา
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทําผลงานวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
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การจัดการเรียนการสอนใหกับครูผูสอนชวงระหวางการปดภาคเรียน
โครงการสงเสริมการเผยแพรและประกวดผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของครู
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ สงเสริมการเผยแพรและประกวดผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของครู
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มียุทธศาสตรในการสนับสนุนใหครู มีการจัดทํา
งานวิจัย นวัตกรรม ทั้งที่เปนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ผูเรียน และการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
และกําลังใจใหแกครูผูทําการวิจัย นวัตกรรม วิทยาลัยฯ จึงสงเสริมใหครูไดมีโอกาสในการประกวด
และเผยแพรผลงานการวิจัย นวัตกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ และ
เกิดการนําไปใชประโยชนตอการจัดการศึกษาทั้งระดับสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่ อส งเสริ มผลงานวิ จั ย นวัตกรรม ของครูเขารว มการประกวดและเผยแพรในงานการ
ประชุมวิชาการทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในระดับจังหวัด ภาค และชาติ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๗ ผลักดันการบูรณาการ การวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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ยุทธศาสตรที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและเผยแพรผลงานของครู
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.1 วิทยาลัยฯ สงเสริมใหครูผูสอนนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเขารวมประกวด
แขงขันในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหนวย
๘.1.2 มีการเผยแพรผลงานวิจัยครูเว็บไซตของวิทยาลัย
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ครู ร อ ยละ ๑๕ ได มี ก ารนํ า ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรมเข า ประกวดหรื อ
เผยแพรในระดับสถานศึกษา จังหวด ภาคและชาติ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครูมีคุณภาพผานเกณฑการประเมิน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑8,248 บาท

๑8,248 บาท
๑8,248 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ความลาชาของระบบหนังสือราชการจากสวนกลาง
- ครูผูสอนสงรายงานผลงานผลงานวิจัยไมตรงตามกําหนด
- ครูผูสอนบางทานขาดทักษะในการจัดทําผลงานวิจัย
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการจัดประกวดและเผยแพร งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมทุกป
- ควรมีการจัดอบรมการทํารายงานวิจัยอยางงายใหกับครูผูสอน
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โครงการเสริมสรางภาพลักษณวิทยาลัยเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ เสริมสรางภาพลักษณวิทยาลัยเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ

ฝายแผนงานและความรวมมือ
ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุงเนนใหเพิ่มปริมาณของผูเรียนดาน
อาชีวศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันสัดสวนของผูเรียนสายสามัญจะมีมากกวาผูเรียนสายอาชีวศึกษา
อยูประมาณ ๗๐ : ๓๐ ซึ่งทําใหมีกําลังคนดานอาชีวะไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน
ทําใหสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาจึง
จําเปนที่จะตองดําเนินกลยุทธในการเพิ่มปริมาณของผูเรียนใหมากขึ้น ดวยการแนะแนวอาชีพและ
การศึ ก ษาต อ อาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของอาชี ว ศึ ก ษาและเส น ทาง
ความกาวหนาของอาชีพ ตลอดจนการเผยแพรองคความรูทางวิชาการและความกาวหนาในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให ป ระชาชนและสั ง คม ได ป ระจั ก ษ แ ละเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการจัดการศึกษาที่สามารถผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะสงผลตอการเพิ่ม
ปริมาณของผูเรียนในอีกทางหนึ่ง
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อจัดการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตออาชีวศึกษา ที่มุงสรางความรู และความ
เขาใจแกเยาวชนและประชาชนในการจัดการศึกษา เสนทางอาชีพและความกาวหนาในอาชีพของผูที่
เรียนดานการประมง
6.๒ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการของวิทยาลัย ดานความกาวหนาทางองคความรู
ทางวิชาการและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกประชาชน และมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา
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๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๑ การสรางโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรม OPEN HOUSE ที่ใหคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชุมพร ไดเขามาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย เพื่อ
การแนะแนวการศึกษาตอและสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียน
๘.๑.๒ กิ จ กรรมการแนะแนวอาชี พ และการศึ ก ษาต อ ด า นการประมง ตามโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชุมพร โดยใหความรูแนวทางของการเรียนการสอน
ความสําคัญในดานอาชีพ เสนทางอาชีพและความกาวหนาในงานอาชีพ
๘.๑.๓ กิจกรรมการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการและความกาวหนาของวิทยาลัยฯ ใน
ดานองคความรูทางวิชาการและการพัฒนาการจัดการศึกษา ดวยปายประชาสัมพันธและนิทรรศการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. จัด กิจกรรม OPEN HOUSE และประชาสัมพันธดวยสื่อหลากหลาย
จํานวน ๑ ครั้ง
2. โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาและขยายโอกาสได รั บ การแนะแนวอาชี พ และ
การศึกษาตอ จํานวน ๑๐ แหง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูรับการแนะแนวเกิดความรูและความเขาใจแนวทางการ
จัดการศึกษา เสนทางอาชีพและความกาวหนาของอาชีพประมง
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

31,120 บาท
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2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

31,120 บาท
31,120 บาท
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โครงการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาและคูมือการประเมินของสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
............................................................................
๑. ชื่อโครงการ พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาและคูมือการประเมินของสถานศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
การประกั น คุ ณภาพสถานศึก ษา เปน การประเมิ น ผลการจั ดการศึก ษาของสถานศึ กษา
เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ไปตามมาตร ๔๘ แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุวา ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมาตรา ๔๙ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก จึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมีความจําเปนที่จะตองจัดกระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาใหเปน
ระบบ โดยเชื่อมโยงศักยภาพของสถานศึกษา ความตองการและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของ
สังคมและชุมชนกับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการพัฒนา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและคูมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความสอดคลองระหวา ง
สถานศึกษา ชุมชน สังคม กับการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
6.๒ เพื่อพัฒนาคูมือการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ดวยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ มีการประชุมโดยมีสวนของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการประชุมพิจารณาเสนอรางจากแผนกวิชา และ
ประชุมประจําเดือนประชุมผูปกครอง
๘.๑.๒ จัดทําโครงรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ของวิทยาลัย
ประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เสนอและผานการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖
๘.๑.๓ จัดทําคูมือมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์
๘.๑.๔ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบูรณาการทุกฝายในสถานศึกษา
๘.๑.๕ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบแต
ละฝายมอบหมายใหดําเนินการ
๘.๑.๖ ติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยฝายบริหาร
๘.๑.๗ รายงานการประเมินตนเอง และสถานศึกษา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. วิทยาลัยฯ มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒. วิทยาลัยฯ มีคูมือการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาและคูมือการประเมิน มีความสอดคลองและมี
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีนอยและมีภาระหนาที่ในการ
ดําเนินงานหลายหนาที่ ทําใหดําเนินงานในบางโครงการขาดการสรุปรายงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความตระหนักและขาดการวางแผนในการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- วิทยาลัยฯ ควรมีการติดตามงานที่รับผิดชอบและสรางความเขาใจในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยฯ
- ควรประชุมสรางความเขาใจ และติตามอยางตอเนื่อง
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โครงการแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา และการตอบสนองต อความตอ งการของชุ มชนและสั งคม ดัง นั้น วิ ทยาลั ย ฯ จึง ให
ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของประชาคมสถานศึกษา เพื่อเปนหลักและแนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาสถานศึกษา ที่
สอดคลองกับศักยภาพของสถานศึกษาและความตองการของชุมชน สังคมและสถานประกอบการ
รวมทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา เพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีสวนรวมของ
ประชาคมสถานศึกษา
6.๒ เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ดวยหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป ปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยงาน
วางแผนและงบประมาณ เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ
๘.๑.๒ การประเมินและจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และครู โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. มีแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ป
๒. มีแผนปฏิบัติราชการประจําปและปฏิทิน
๓. มีรายงานโครงการและผลการดําเนินงานประจําป
๔. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. รอยละ ๑๐๐ ของครูมีรายงานการประเมินตนเอง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรเพื่อ
การพัฒนาคุณสถานศึกษา
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

34,485 บาท
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2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

34,485 บาท
34,485 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิน ไดกํา หนดใหห นว ยงานของรัฐ จะตอ ง
ดําเนินการจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นตอการบริหารจัดการขององคกร ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงเห็น ความสําคัญตอกาจัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อวิเคราะหถึงความเสี่ยงของการดําเนินงาน กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน อังสงผลใหการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ เกิด
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อจัดทําแผนการควบคุมภายในของสถานศึกษาตามภาระกิจการบริหารจัดการ
6.๒ เพื่อประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ดวยหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. มีแผนควบคุมภายในของสถานศึกษา
๒. มีรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯมีแผนควบคุมภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
-

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

7,900 บาท

7,900 บาท
7,900 บาท
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๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดการ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ด ว ยป จ จุ บั น ได เ กิ ด การปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารราชการใหม ที่ มุ ง เน น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน ในการนี้ไดมีการดําเนินการปฏิรูปการบริหารราชการใหเขาสูการบริหาร
ระบบ E-GOVERNMENT ซึ่งเปนการพัฒนาเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานของ
ราชการ โดยเฉพาะดานงานสารบรรณ งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร และงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไดมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานไปสูการใชเครือขายระบบสารสนเทศ
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานระบบราชการอิเล็คทรอนิคสและการจัดการศึกษา
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับ
การบริหารจัดการศึกษา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการ ๑ ระบบ
๒. ห องคอมพิ ว เตอรแ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการเรี ย นรูข องผูเ รีย น
จํานวน ๑ หอง
๓. หองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของครู จํานวน ๑ หอง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
๑. รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร มีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการในระดับดี
๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรียน มีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
(  ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช

-

บาท

-

บาท
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คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาครุภัณฑ

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการติดตามการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………

83,570 บาท
บาท
บาท

๑. ชื่อโครงการ ติดตามการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ที่มีเปาหมายในการผลิตและพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพดานสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ก็เพื่อเปนกําลังคนที่มีคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของการจัดการอาชีวศึกษา จึงอยูที่
ผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการที่
ตรงกับ ความตองการและการเปนผูประกอบการ ตลอดจนสามารถศึกษาตอเพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาใหสูงขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตามการมีงานทําและการศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาในการมีงานทําและการศึกษาตอ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ทางไปรษณีย โดย
สงแบบสอบถามไปใหผูสําเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
8.1.2 ติดตามขอมูลทางโทรศัพท
8.1.3 ติดตามขอมูลจากเพื่อนและญาติของผูสําเร็จการศึกษา
8.1.4 จัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ร อ ยละ ๘๐ ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ง านทํ า และศึ ก ษาต อ ที่ ต รงกั บ
สาขาวิชาภายใน ๑ ป

ภายใน ๑ ป

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผูสํ า เร็ จ การศึกษามีงานทําและศึกษาตอในสาขาวิช าที่ตรงกับ ที่เรีย นมา

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ผูสําเร็จการศึกษาไมคอยตอบขอมูลกลับมายังวิทยาลัยฯ

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตระหนักถึงความสําคัญของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ซึ่งเปนผลผลิตจากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการผลิตและพัฒนา
ผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีคุณภาพทั้งสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ หนวยงานทางการศึกษาและผูรับบริการจากการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจัดการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ที่ไดเขาทํางานหรือศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยฯ ตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงานการศึกษาและผูรับบริการที่มีตอ
คุณภพของผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯในการทํางานประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานคุณวุฒวิชาชีพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 จัดสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ
8.1.2 จัดสงแบบประเมินความพึงพอใจไปยัง
- ศูนยวิจัยพัฒนาสายพันธุกุง บมจ.เจริญโภคภัณฑ (ปะทิว)
- บริษัท สุพงษการเกษตร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
8.1.3 รวบรวมแบบประเมิน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ หนวยงานการศึกษาและผูรับบริการจํานวนไมนอย
กวา ๕ แหง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของสถานประกอบการ หนวยงานการศึกษาและผูรับบริการ
มีความพึงพอใจตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

๑,๐๐๐ บาท
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2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ชวงเวลาที่ครูไปนิเทศนักศึกษาฝกงานที่สถานประกอบการ ควรเอาแบบประเมินไปดวย
และรอเก็บกลับไดเลย เพราะหากรอใหเขาสงกลับมาโอกาสที่จะไดกลับมา มีนอยมาก
โครงการบริการวิชาชีพเพื่อเสริมสรางจิตอาสาของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ บริการวิชาชีพเพื่อเสริมสรางจิตอาสาของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน ใหเปนกําลังคนที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณวิชาชีพและความ
เสียสละ เอื้อเฟอเผยแพรตอชุมชนและกําลังคน ดังนั้นจึงไดกําหนดวัฒนธรรมองคกรที่เนนใหผูเรียน
เปนผูมีจิตอาสา โดยบูรณาการจัดการฝกอบรมและบริการวิชาชีพกับการเรียนการสอนวิชาชีพที่ให
ผูเรียนไดนําความรู สมรรถนะและประสบการณอาชีพ รวมกับวิทยาลัยฯ ไปฝกอบรมและบริการ
วิชาชีพใหกับเยาวชนและประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพใหสูงขึ้น
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ไดนําความรู สมรรถนะและประสบการณอาชีพไปฝกอบรมและ
บริการวิชาชีพใหกับเยาวชนและประชาชน
6.๒ เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
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ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๗๐ ของผูเรียนทั้งหมดไดเขารวมการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
ใหแกเยาวชนและประชาชน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการวิชาชีพจากการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
ของผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

263,420 บาท

263,420 บาท
263,420 บาท
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๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และเปดโลกทัศนของนักเรียนนักศึกษาใหม
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และเปดโลกทัศนของนักเรียนนักศึกษาใหม
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนสถานศึกษาที่ใหบริการทางการศึกษาดานวิชาชีพ
โดยผลิตนักศึกษาที่พรอมดวยความรู สมรรถนะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ใหเปนกําลังคนสําคัญในการพัฒนาชาติ และชวยจรรโลงสังคมใหเจริญรุงเรืองตอไป
ดังนั้น นักศึกษาจึงควรจะตองเปนผูมีระเบียบวินัย มีทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองใน
ดานความคิดและจิตใจ รวมทั้งการเขาใจโลกอาชีพทางดานวิชาชีพประมงอันนําไปสูการมีทัศนคติ
และความมุงมั่นในการศึกษาที่ดีในการเรียนของนักศึกษา เพื่อจะเปนบุคคลที่สมบูรณพรอมในทุกๆ
ดาน
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเตรียมความพรอม
ในการศึกษาและเปดโลกทัศนทางอาชีพของนักศึกษาใหม จึงเปนกิจกรรมที่จะทําใหนักศึกษาเกิด
ความมั่นใจมีความเขาใจและทัศนคติที่ดี มีกําลังใจการศึกษาและสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ใหมไดเร็วขึ้น ตลอดจนเขาใจในแนวทางและลักษณะการจัดการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของ
นักศึ กษา และการใชชี วิ ตร วมกั น ในสถานศึกษาไดอยางถูกตองและดีงาม อัน สงผลใหนักศึกษา
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สามารถศึ ก ษาหาความรู ทั ก ษะและประสบการณ ที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ประสิ ท ธิ ป ระสาทให อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอคุณภาพของนักศึกษาในภายหนาตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อใหทราบระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
6.๒ เพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักศึกษาความเปนผูนํา
มีบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมและการปฏิบัติตามที่ดีในการเปนนักศึกษาในดานความมีระเบียบ
วินัย ความสามัคคี
6.๓ เพื่อใหรูจักและเขาใจแนวทางการใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะรูเทาทันภัยอันตรายจาก
สารเสพติดและเอดส
6.๔ เพื่อสรางทัศนคติและความเขาใจที่ดีในอาชีพประมง
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรมประชุมผูปกครอง
๘.๑.๒ กิจกรรมมอบเงินเรียนฟรี หนังสือเรียน ลงทะเบียนเรียน
๘.๑.๓ กิจกรรมอบรมวิชาการ อบรมมารยาทไทย
๘.๑.๔ กิจกรรมอบรมยาเสพติดและโรคเอดส
๘.๑.5 กิจกรรมศิษยเกาคืนถิ่นใหความรูเรื่องเรียนประมงอนาคตมั่นคง
๘.๑.๖ กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ
๘.๑.๗ กิจกรรมรับขวัญศิษย
๘.๑.๘ กิจกรรมสํารวจเอกลักษณ
๘.๑.๙ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดชลธีพฤกษาราม
๘.๑.10 กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เตรียมปลูกตนราชพฤกษและตน
โกงกาง
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาใหมเขารวมโครงการ

ระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาใหมมีความพึงพอใจตอกิจ กรรมใน

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

-

บาท

-

บาท
บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ไมไดจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดเนื่องจากการติดตอประสานงาน เกิดความคลาดเคลื่อน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการติดตอประสานงาน กับหนวยงานรับผิดชอบ ลวงหนากอนวันจัดกิจกรรม
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โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
............................................................................
๑. ชื่อโครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
จากเปาหมายของการจัดการศึกษาของไทย ที่มุงหวังการปลูกฝงและพัฒนาใหผูเรียนซึ่งจะ
เปนกําลังคนสําคัญของชาติ ใหเปนคนดี เกง และมีสุข ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษา จึงมุงผลิต
และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและประสบการณอาชีพ ที่ควบคูกับคุณธรรม อันจะทํา
ใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน จึงจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา
ที่ผูเรียนนับถือ เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีและมีสุข
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยการ
ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะตามหลักศาสนาของผูเรียน
6.๒ เพื่อใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม โดยยึดหลักธรรมของศาสนา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรมอบรมธรรมะสูสถานศึกษา
๘.๑.๒ กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฏาคม 2556
- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฏาคม 2556
- ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2556
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียนเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

-

บาท

-

บาท
บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- การจั ดกิ จ กรรมทางศาสนาอาจมีการติดขัด เนื่องดว ย นักศึกษาใหม บางคนไมมีความ
ชํานาญ ในการเขาศาสนา
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๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- พิธีกรรมทางศาสนา อาจตองมีการ ซักซอมใหมากขึ้น

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
............................................................................
๑. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ดวยปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตจากสถานการณปญหายาเสพติดที่มีการแพร
ระบาดและมีความรุนแรงมากขึ้นอยางนาวิตก ซึ่งสงผลใหเยาวชนหลงผิดเขาสูวงจรของการซื้อขาย
และเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ปญหายาเสพติดไดนําความรุนแรงในครอบครัวและอาชยากรรมตางๆ
ในสังคม รัฐบาลจึงไดป ระกาศใหปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” ที่ทุกคน ทุกภาคสว น
จะตองรวมมือกันเปนพลังแผนดินในการเอาชนะยาเสพติดใหได โดยไดกําหนด “ยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด”เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสรางความเขมแข็งในดานตางๆ
โดยเฉพาะการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ที่ตองการเห็นเยาวชนไทยตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ปฏิเสธยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด ดังนั้นวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงมี
ความตระหนั กถึ งความสํา คั ญ ของปญ หายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒ นาผูเรีย นใหเปน คนดี
หางไกลยาเสพติด เปนสถานศึกษาสีขาวเพื่อใหกับนักเรียนนักศึกษาเปนคนดีของสังคม ไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติดทุกชนิด
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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6.๑ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในโทษภัยของสารเสพติด เกิดภูมิคุมกัน ไดหางไกล
จากสารเสพติด
6.๒ เพื่อจัดกิจ กรรมรณรงคในการสรางความตระหนักใหกับ ผูเรีย น ครู บุคลากรและ
ประชาชนในชุมชนทองถิ่น รวมกันปองกันภัยจากสารเสพติด
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ โครงการตรวจสารเสพติด ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 3 ครั้ง
๘.๑.๒ โครงการอบรมยาเสพติดและโรคเอดส ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
๘.๑.๓ โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันตานภัย ยาเสพติด
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ผูเรียนเขารับการตรวจสอบสารเสพติดรอยละ ๘๐
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่รับการตรวจสารเสพติดไมมีการเสพสารเสพติดรอยละ ๘๐
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช

-

บาท
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คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

-

บาท
บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- กิจกรรมการโตวาทีเรื่อง สารเสพติด นักศึกษาเตรียมตัวมานอยเกินไป
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดวยความสนใจ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายใตองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายใตองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) เปนองคการของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม ดําเนินการโดยนักเรียน
นักศึกษาเกษตรกรรม เพื่อนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยให
คําแนะนําและควบคุมดูแลรับผิดชอบ อกท.จึงเปนองคการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาลั ยประมง โดยมี กิจ กรรมการประชุมทางวิช าการหนว ย ระดับ ภาค และระดับ ชาติอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป ซึ่งเปนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การแขงขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนิทรรศการทางการเกษตร การเชิดชูเกียรติ การเผยแพรผลงานขององคการ ของนักเรียน
นั กศึ ก ษาอาชี ว ะเกษตร การสนั บ สนุ น สง เสริ มให นักเรีย นนักศึ กษามี คุณธรรม จริย ธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค และการจัดกิจกรรมหลัก ๕ ดาน รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
วิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง การทําโครงการวิชาชีพเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก จึงเปนการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา มีความสามารถในดานวิชาชีพ วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ซึ่งทําใหสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและอนาคต
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๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
6.๒ เพื่อสงเสริมนักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความมุงหมายของ อกท.
6.๓ เพื่ออนุรักษและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรมการดําเนินงานกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม
๘.๑.๑.๑ กิจกรรมวันสําคัญ ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประจําป
การศึกษา 2556
๘.๑.๑.๒ กิจกรรมวันสําคัญของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมวันอาภากร
และกิจกรรมวันคลายวันเปดศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอดมศักดิ์
๘.๑.๑.๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๘.๑.๑.๔ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๘.๑.๑.๕ กิจกรรมพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
๘.๑.๑.๖ กิจกรรมสงเสริมธุรกิจและออมทรัพย
๘.๑.๑.๗ กิจกรรมพัฒนาทักษะความสัมพันธกับชุมชน
๘.๑.๑.8 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. มีโครงการดานกิจกรรมดานดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จํานวน
ไมนอยกวา ๕ โครงการ
2. มีโครงการดานการกีฬาและนันทนาการ จํานวนไมนอยกวา ๕ โครงการ
3. มี โ ครงการด า นด า นการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวนไม น อ ยกว า ๕
โครงการ
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4. มีโครงการดานกิจกรรมหลักของ ๕ กิจกรรมของ อกท. จํานวนไมนอย
กวา ๕ โครงการตอกิจกรรมหลัก

ระดับเหรียญเงิน

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
หนวย อกท.ของวิทยาลัยฯไดรับการประเมินมาตรฐานหนวย อกท.อยูใน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

127,918 บาท

127,918 บาท
127,918 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- การจัดกิจกรรมมากเกินไป ทําใหขาดกิจกรรมสําคัญบางอยาง
- กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมไม ส ามารถสรุป ผลได ค รอบคลุ ม ทั้ งหมด ทํ าให เ กิด ประโยชน ไ ม
ครบถวน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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โครงการเชิดชูเกียรติผูเรียนคุณธรรมดี ทักษะเยี่ยม กิจกรรมเดน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ เชิดชูเกียรติผูเรียนคุณธรรมดี ทักษะเยี่ยม กิจกรรมเดน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่
มุงเนนการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานความรู สมรรถนะ คุณธรรม และ
ความมีจิตอาสา ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางแรงจูงใจและความภาคภูมิใจใหกับ
ผูเรียน เพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาคมสถานศึกษา และเกิดเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของคนใน
องค กร โดยจั ดกิ จ กรรมการเชิ ดชู เ กีย รติแ ละยกยอ งชมเชยผูเรีย น ที่มี ผ ลงานและคุณ ภาพดา น
คุณธรรม ทักษะและกิจกรรม
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่ อ ยกย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู เ รี ย นด า นคุ ณ ธรรม ทั ก ษะ และกิ จ กรรม ให เ ป น
แบบอยางที่ดีของบุคคลอื่น
6.๒ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใหกับผูเรียน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๕ ของผูเรียนไดรับการยกยองไดเชิดชูเกียรติ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียนอื่น
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการประชุมทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ประชุมทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) เปนองคการที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสมาชิก ซึ่ง
เปน นักเรีย นนักศึกษาอาชีวศึ กษาเกษตรและประมง ดานสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามคติพจนที่วา ”เราเรียนรูดวยงานการฝกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพ
เพื่อชีวิตพัฒนา ใชวิชาเพื่อบริการงานสังคม” รวมทั้งไดมีการกําหนดใหจัดการประชุมทางวิชาการ
และแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
แสดงผลงาน และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพของผูเรียนและครู วิทยาลัยฯ จึงสงเสริมใหผูเรียนและครูเขารวมกิจกรรมดังกลาว
จึงกําหนดใหจัดและเขารวมการประชุมทางวิชาการและแขงขันทักษะวิชาชีพของ อกท.ในทุกระดับ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ

102

6.๑ เพื่ อ จั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการและแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ระดั บ หน ว ยให เ ป น เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงผลงานและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผูเรียน
6.๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนและครู เขารวมการประชุมทางวิชาการและแขงขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาค และระดับชาติ
6.๓ เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพรผลงานของผูเรียนและครู
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางมีคุณภาพ
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑.๑ กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและแขงขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับหนวย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมแสดงนันทนาการ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และไดคัดเลือก
ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เขารวมแขงขัน อกท.ระดับ ภาค
๘.๑.๒ กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและแขงขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับภาค
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวยกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมประกวดแสดง
นันทนาการ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเดนรวมทั้งประกวดผลงานวิจัย กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
๘.๑.๓ กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและแขงขันทักษะวิชาชีพ อกท.ระดับชาติ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ประกอบดวยกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ชาง
กอสราง ชางเชื่อม พื้นฐานประมง การจัดสวนตูปลา การจัดสวนในภาชนะแกวใส การประกวดโคบาล
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

วิชาชีพ

๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนเขารวมการประชุมทางวิชาการและแขงขันทักษะ

ไดรับมาตรฐาน

2. รอยละ ๑๐ ของผลงานที่เขารวมการประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพ
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พอใจในระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเรียน ครูและบุคลากรที่เขารวมโครงการฯ มีความพึง

๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

233,500 บาท

233,500 บาท
233,500 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ความสนใจในการเข า ร ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาบางคนยั ง น อ ยอยู ทํ า ให บ างคนที่ มี
ความสามารถไมไดเขาไปแขงขัน
- นักศึกษาผานกิจกรรมระดับหนวย
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ตองมีการกระตุนใหเกิดความสนใจในการแขงขันมากขึ้น
- ตองมีการกระตุนใหนักศึกษาสนใจในการทําโครงการเลื่อนระดับมากขึ้น
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โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
..............................................................................
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสถานศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
การฝกอบรมและบริการวิชาชีพใหแกประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เพื่อการพัฒนาความรู
สมรรถนะอาชีพและประสบการณอาชีพ ใหเกิดศักยภาพในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของชุมชน เปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนั้น เพื่อให
การจัดการฝกอบรมและบริการวิชาชีพตรงกับความตองการของประชาชนและชุมชน และสอดคลอง
กั บ สภาพแวดล อม เศรษฐกิ จ และสังคมของประชาชนและชุมชน วิทยาลัย ฯจึงจําเปน ที่จ ะตอง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะนั้นของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชน เพื่อใหเกิดการจัดฝกอบรมและบริการวิชาชีพที่มีความเหมาะสม และกอประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชน
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา สําหรับการจัดฝกอบรมและบริการ
วิชาชีพ ที่ตรงกับความตองการของประชาชน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๑ การสรางโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๖ จัดการฝกอบรมและบริการวิชาชีพสูชุมชน
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและตรงความ
ตองการของประชาชนและชุมชน
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
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รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- การติดตอประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ทําไดยากเนื่องจากอาชีพที่หลากหลายทําใหการ
นัดแนะเพื่อพบพูดคุยไมมีความพรอมเพรียง
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ประสานกับผูนําทองถิ่นในการติดตอประสานงานกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย

โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
..............................................................................
๑. ชื่อโครงการ ฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
การฝกอบรมและบริการวิชาชีพ ถือเปนภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่งของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยวิทยาลัยฯไดจัดการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
เพื่อการพัฒนาความรู เสริมสรางทักษะอาชีพใหแกเยาวชนและประชาชน ใหมีความสามารถในการ
ประกอบอาชี พที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเป น การสรางงานอาชี พและเพิ่มศั กยภาพในการประกอบอาชีพ ที่
สอดคลองและตอบสนองตามความตองการของชุมชนและประชาชนในทองถิ่นในการพัฒนาอาชีพ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อฝกอบรมและบริการวิช าชีพแกเยาวชนและประชาชน ใหเกิดการพัฒ นาความรูและ
สมรรถนะอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
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๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๑ การสรางโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๖ จัดการฝกอบรมและบริการวิชาชีพสูชุมชน

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีผูเขารับการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ คน

ในระดับดี

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการฝกอบรมและบริการวิชาชีพมีความพึงพอใจ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน

351,234 บาท

351,234 บาท
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รวมเปนเงิน

351,234 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- เกษตรกรไมคอยใหความสําคัญกับโครงการเนื่องจากไมมีเวลาเพราะตองทํางานประจํา
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการพัฒนาสวัสดิการหอพักนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาสวัสดิการหอพักนักเรียน นักศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการหอพักและพยาบาล ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
งานสวัสดิการ ฯ มีบทบาทและหนาที่ในการใหบริการตาง ๆ ในสถานศึกษา หอพักก็เชนกัน
จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป น ต อ ง พั ฒ น า ใ ห น า อ ยู มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดั ง นั้ นจึ ง
จําเปนตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อการบริการแกนักเรียน นักศึกษา ผูอยูหอพัก
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหหอพัก
6.๒ พัฒนาหอพักชาย/หญิงใหนาอยู มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
6.๓ นักเรียน นักศึกษาหอพักชาย/หญิงของวิทยาลัย ฯ ไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.๔ ผูปกครองไดมีความไววางใจ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
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 ประเด็นยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร สอศ. ขอที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานการประกันคุณภาพที่ ๒ ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
หอพักชาย/หญิง ของวิทยาลัย ฯ มีการใหบริการ ๑๐๐%
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
หอพั ก ชาย/หญิ ง ของวิ ท ยาลั ย ฯ ได พั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพที่ น า อยู และมี
ประสิทธิภาพ ไดใชบริการหอพักและมีอุปกรณครบทุกคน ๑๐๐%
๘.๓ งบประมาณที่ใช
ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

บาท
บาท
บาท
199,713
199,713

บาท
บาท
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๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- นักเรียน นักศึกษาไมคอยมีความรับผิดชอบในการใชอาคารและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายใน
หอพัก
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการภูมิทัศนสวย สภาพแวดลอมเดน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ภูมิทัศนสวย สภาพแวดลอมเดน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ ฝายบริหารทรัพยากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ในการศึกษาวิชาชีพของผูเรียน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแลว
สภาพรางกายและจิตใจของผูเรียน เปนปจจัยหนึ่งในการเกื้อกูลตอประสิทธิภาพในการศึกษาเชนกัน
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงพัฒนาและดูแลรักษาความสมบูรณของภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของวิทยาลัย
ใหเกิดความสวยงามและเปนธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียน ครู บุคลากรและประชาชนมีความสุนทรียภาพ
และประทับใจ และสงเสริมใหเกิดความรักและผูกพันตอวิทยาลัยตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายของวิทยาลัยใหเกิดความ
สวยงามรมรื่น
6.๒ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุนทรียภาพ ที่เอื้อประโยชนตอการศึกษา
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๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาภูมิทัศนเพื่อความสุนทรียภาพในการศึกษา สนับสนุนการเปนศูนยการ
เรียนรูวิชาชีพประมง

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน ตัดหญา ตกแตงตนไม ปรับพื้นที่ ปลูกตนไม
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีการพัฒนาและบํารุงรักษาภูมิทัศนและพื้นที่ของวิทยาลัย ๑ ครั้ง/เดือน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ร อ ยละ ๘๐ ของผู เ รี ย น ครู บุ ค ลากรและชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจต อ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน

219,817 บาท

219,817 บาท
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รวมเปนเงิน

219,817 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- หนาแลงอากาศรอนมากทําใหตนไม บางตนตายได
- หนาฝน ทําใหหญาขึ้นรกมาก และอันตรายจากสัตวเลื้อยคลาน
- คนดูแลพื้นที่มีนอย ทําใหการดูแลไมทั่วถึง
- งบประมาณนอย แตสภาพแวดลอมและภูมิทัศนตองดูแลตลอดเวลา
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- กําหนดหนาที่ผูดูแลอยางชัดเจน
- กําหนดใหคนดูแลภูมิทัศน สภาพแวดลอมใหชัดเจน ระบุตัว บุคคล
- เตรียมเครื่องมือใหพรอมตอลดเวลาที่จะใชงาน
โครงการศึกษาดูงาน อบรมและสัมมนาของครูและบุคลากร
เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน อบรมและสัมมนาของครูและบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู
และประสบการณ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดตระหนักถึงปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่มีตอความสําเร็จ
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดแก ครูและบุคลากรซึ่งเปนผู
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลขององคกร ดังนั้นการ
พัฒนาและเสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณใหกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่
ในการเปนครูและผูปฏิบัติงานอื่นตามโครงสรางการบริหารจัดการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยฯ
จึงสนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนาที่ตรงกับบทบาท หนาที่
เพื่อมุงหวังใหเกิดการเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณ อันนําไปสูประสิทธิ์ภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาของวิทยาลัยฯตอไป
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๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อสนับสนุนใหครูและบุคลากร ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีวิชาชีพและการบริหารจัดการศึกษา
6.๒ เพื่อสนับสนุนใหครูและบุคลากร เขารับการอบรมและพัฒนาดานการจัดการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีวิชาชีพ และการบริหารจัดการศึกษา
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติ
8.1.2 สํารวจความตองการศึกษาดูงานภายในประเทศ
8.1.3 การประสานติดตอเพื่อการศึกษาดูงาน
8.1.4 รายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๕๐ ของครูและบุคลากรไดรับการศึกษาดูงาน อบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีวิชาชีพ และการบริหารจัดการศึกษา
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและมีความรูและประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี
วิชาชีพ และการบริหารจัดการศึกษาในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

382,243 บาท
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(

) เงินรายไดสถานศึกษา

2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

382,243 บาท
382,243 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร
๕. ความสําคัญของโครงการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาโดยเนน
การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหม
เพื่อการมีวิสัยทัศนที่กวางไกลอันเปนประโยชนตอการนํามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการของโลกอาชีพ
รวมทั้งในปจจุบันไดมีนโยบายในการเปดกวางใหสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาทุกรูปแบบใหกับ
บุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อมุงยกระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปน
ศูน ย กลางการจั ดอาชี ว ศึ กษาในภูมิภ าคอาเซีย นนั้น วิทยาลัย ประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จึงเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเฉพาะทาง เปนศูนยการจัดอาชีวศึกษาดาน
การประมงทั้งในและตางประเทศ จึงไดจัดโครงการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรของวิทยาลัย
ประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยการศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความรูและ
ประสบการณ รวมทั้งการเรียนรูวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน

115

๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณใหมของครูและบุคลากรดานประชาคมอาเซียน
และตางประเทศ
6.๒ เพื่อใหครูและบุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาคม
อาเซียน
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติ
8.1.2 สํารวจความตองการศึกษาดูงานภายในประเทศ
8.1.3 การประสานติดตอเพื่อการศึกษาดูงาน
8.1.4 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานตางประเทศ
8.1.5 ศึกษาดูงานตางประเทศ
8.1.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๓๐ ของครูและบุคลากรไดศึกษาดูงาน ในประชาคมอาเซียนหรือ
ตางประเทศ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่ไดศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
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( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

28,410 บาท

28,410 บาท
28,410 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิ ท ยาลั ย ประมงชุ ม พรเขตรอุ ด มศั ก ดิ์ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภาษาต า งประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษซึ่ ง เป น ภาษากลางของอาเซี ย น ที่ จ ะใช เ ป น ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารของ
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองเรงพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในการแสวงหาความรวมมือและการขยาย
การจัดการอาชีวศึกษากับตางประเทศและนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษที่ ดี จึ ง ได จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาทั กษะการสื่อ สารภาษาอั งกฤษให กับ ครู และ
บุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อใหครูและบุคลากร มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได
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6.๒ เพื่อเตรียมความพรอมของครูและบุคลากร ในการเขาสูประชาคมอาเซียนและการ
จัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติ
8.1.2 ประชุมฝายบริหารทรัพยากรเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร
8.1.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8.1.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ร อ ยละ ๕๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ

ประเมิน

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผานการ
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

4,500

บาท
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2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

4,500
4,500

บาท
บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรผลงานดีเดน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรผลงานดีเดน
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดใหความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากร รวมทั้งการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหครูและบุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง และเปนที่ย อมรับของสังคม ดังนั้น จึงไดจัดโครงการเชิด ชู
เกียรติครูและบุคลากรผลงานดีเดนในดานการจัดการเรียนการสอน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด านงานวิ จั ย ของผู เ รี ย นและผลงานที่ เกิดจากการปฏิ บัติงาน เพื่อ ยกยองเชิดชูเ กีย รติแ กครูและ
บุคลากรที่มีผลงานดีเดน อันจะเปนแบบอยางที่ดีของคนในองคกรตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเดน
6.๒ เพื่อใหครูและบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและเปนที่ยอมรับของสังคม
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๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพครู
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติ
8.1.2 ประชุมฝายบริหารทรัพยากรเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ
8.1.3 ประเมินการปฏิบัติการงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.1.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
รอยละ ๗๕ ของครูและบุคลกรไดรับการเชิดชูเกียรติ
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

โครงการพัฒนาสํานักงานและระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
..............................................................................
๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาสํานักงานและระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ดวยวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีภาระหนาที่ในการสนับสนุน และสงเสริมการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพการดําเนินงานและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของงานตางๆ ดังนั้นจึงจะตองดําเนินการพัฒนาระบบการดําเนินงานและสํานักงานของฝาย แผนก
วิชาและงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในการ
จัดการศึกษาตอไป
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
6.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานและระบบการจัดการเก็บเอกสารทางราชการของฝาย งานและ
แผนกวิชา
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6.๒ เพื่ อ พั ฒ นาสํ า นั ก งานของฝ าย งานและแผนกวิ ช าให เกิ ด การใช ป ระโยชน อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงพัฒนาสํานักงาน คณะประมง
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ติดตั้งปาเนชันเปนหอง
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
มีสํานักงานฝายและแผนกวิชา จํานวน 1 หอง

การใชงาน

๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
๑. เอกสารและหลักฐานทางราชการ จัดเก็บอยางเปนระบบและสะดวกตอ
๒. พื้นที่ของอาคารเกิดประโยชนในการใชสอยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา

35,๐๐๐ บาท
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2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

35,๐๐๐ บาท
35,๐๐๐ บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- การจัดงบประมาณนอยมาก
- หาผูรับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมยากมาก
- การดําเนินการเกินงบประมาณที่วางไว
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การปรับปรุงเพื่อพัฒนาพื้นที่หองเรียนใหเหมาะสม
- การปรับปรุง ควรมีมาตรฐานในการปรับปรุงหรือ ดัดแปลง
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เปนกระบวนการสําคัญ
ตอการพัฒนาศักยภาพ และการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรในองคกร ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ถูกตอง โปรงใส และมีประสิทธิภาพในการประเมิน เพื่อใหเกิด
ความเที่ยงธรรม ไดรับผลที่ตรงกับความเปนจริง อันจะนําไปสูขอมูลในการพัฒนาศักยภาพและการ
สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจที่ เ หมาะสม ถู กต อง วิท ยาลัย ประมงชุม พรเขตรอุด มศัก ดิ์ จึ งไดดํ าเนิน การ
จัดระบบการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักเกณฑการประเมินผลของ กคศ.
มีความโปรงใส เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับของครูและบุคลากร
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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6.๑ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากร
6.๒ เพื่อสงเสริมศักยภาพและสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลากร
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ดวยหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
8.1.2 การประชุมฝายบริหารเพื่อกําหนดแนวทาง
8.1.3 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อพิจารณาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
8.1.5 จัดทําแบบประเมิน ตัวชี้วัด และน้ําหนักการใหคะแนนโดยยึด ก.ค.ส
8.1.6 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
8.1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.1.8 สรุปและรายงานผลการประเมิน
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลกร
๒. ร อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรผานการประเมินระดับดี
๘.๓ งบประมาณที่ใช
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1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

6,094 บาท

6,094 บาท
6,094 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการจัดการประชุมแบบมีสวนรวมของประชาคมสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ จัดการประชุมแบบมีสวนรวมของประชาคมสถานศึกษา
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน
๕. ความสําคัญของโครงการ
ในการบริหารงานราชการของหนวยงานราชการ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองยึดหลักการ
บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส และสามารถตอบสนองตอ
ความตองการและความคาดหวังของประชาชนและสังคม โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการ
จะตองยึดหลักการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการรวมคิด วางแผน ตัดสินใจ และดําเนินงาน รวมทั้งการ
ร ว มประเมิ น ผลและการยอมรั บ ผลที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งเปน การบริห ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ ดังนั้ น
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงยึดหลักการมีสวนรวมของประชาคมสถานศึกษา เขามามี
สวนรวมในทุกระดับ เพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ในการดําเนินงานอันจะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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เพื่อใหประชาคมสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มิติที่ ๓ การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ดวยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1.1 ขออนุมัติโครงการ
8.1.2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
8.1.3 แตงตั้งคําสั่ง
8.1.4 ดําเนินโครงการตามแผน
- จัดการประชุมประจําเดือน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
- จัดการประชุม ผูปกครอบ ชุมชน
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
- จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
8.1.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑. มีการประชุมผูปกครองผูเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. มีการประชุมครูและบุคลากร เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษา ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของครู บุคลากร ผูปกครองผูเรียน ผูเรียน สถานประกอบการ
และชุมชน ซึ่งเปนประชาคมของสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
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๘.๓ งบประมาณที่ใช
1. ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
( ) เงินรายไดสถานศึกษา
2. จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

เปนเงิน
รวมเปนเงิน

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โครงการติดตั้งระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
…………………………………………………………………………………

5,๐๐๐ บาท

5,๐๐๐ บาท
5,๐๐๐ บาท

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่
๓. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝายบริหารทรัพยากร

ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖

๔. สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๕. ความสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานการประมง
มาหลายป โดยในทุก ๆ ป วิทยาลัย มักจะประสบปญหาการขาดน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งนี้
เนื่องจากวิทยาลัยขาดแหลงกักน้ําจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค และในบางปหากฝนทิ้งชวง นานๆ ก็
จะทําใหวิทยาลัยไมมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ทําใหในบางป เมื่อผูปกครองนําบุตรหลานมาสมัคร
เรียนเมื่อมาพบกับภาวะขาดน้ําอุปโภคบริโภค จึงตัดสินใจสมัครเรียนที่อื่น วิทยาลัยจึงมีความ
จํา เป นเรงด วนในการขยายระบบประปาภายในวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัย มีน้ําใช ตลอดทั้งป มีน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. วัตถุประสงคของโครงการ
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สะอาด

๓.๑เพื่อใหนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย มีน้ําใช ตลอดทั้งป มีน้ําอุปโภคบริโภคที่
๓.๒เพื่อเปนการแกไขปญหาขาดน้ําอุปโภคบริโภค ชวงหนาแลง
๓.๓เพื่อใหนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๔เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

๗. ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร
 การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ขอกําหนดที่ ๒.๕ ตัวบงชี้ที่ ๒๒
และมาตรฐานที่ ๒ ขอกําหนดที่ ๒.๔ ตัวบงชี้ที่ ๑๙
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
 นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ.
 นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด
 อื่นๆ (ถามี)
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ
๘.๑ กิจกรรมที่ดําเนินการ
๘.๑ ขออนุมัติโครงการ
๘.๒ จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
๘.๓ ดําเนินการโครงการ
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา จากกอกน้ําประปา 2 จุดเพื่อทําการ
กรอง และติดตั้งน้ําเย็นเพื่อดื่ม
- ติดตั้งถังน้ําเย็น เพื่อความเหมาะสม ตามจุดที่กําหนด เรียบรอย
๘.๔ สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
๘.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๒.๑ เชิงปริมาณ
ดําเนินการจายน้ําประปาโดยเชื่อมตอกับระบบน้ําประปาสวนภูมิภาคหลัง
สวน ใหกับหอพักนักศึกษา และบานพักบุคลากร ไดจํานวน ๑๗ จุด
๘.๒.๒ เชิงคุณภาพ
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๘.๓ งบประมาณที่ใช
ประเภทเงินงบประมาณที่ใช
( ) เงินงบประมาณแผนดิน
( ) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

บาท
บาท
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(

) เงินรายไดสถานศึกษา

จํานวนเงินงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

บาท
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

440,100 บาท
440,100 บาท

๙. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ทําการซอมแซมถังน้ําเย็นเพื่อนํามาติดตั้งระบบประปา
- ติดตั้งเครื่องกรองใหมแตละจุดเกิดการรั่ว
- นักศึกษา ไปหมุนตัวกอกน้ําเลน
๑๐. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรติดตั้งตูน้ําดื่มในพื้นที่อาคารที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากลมฟาอากาศ เพื่อยืดอายุการใช
งาน
- ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทําตูน้ําเย็น

