ก

คำนำ
ด้วยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้เห็นความสาคัญ ของการมีความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสารสนเทศ ที่ทันยุกต์ทันสมัยในปัจจุบันนี้ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการ Smart Phone แห่งการ
เรียนรู้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.1) สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้าน
สารสนเทศ ของวิทยาลัยและและสถานที่ต่างๆพร้อมกับสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้ทันสมัย

ฝ่ายวิชาการ

ข

สำรบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
กำรวำงแผน (Plan)
1. แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดทาโครงการ
กำรดำเนินงำน (Do)
3. คาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ลงนามแล้ว
4. หนังสือเชิญประชุม/ระเบียบวาระการประชุม
5. กาหนดการโครงการ
6. หลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม (ลำยเซ็น) ****
7. หลักฐานการจัดกิจกรรม (รูปภาพ)
8. มีการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)
กำรติดตำมและตรวจสอบ (Check)
9. เครื่องมือประเมินการจัดกิจกรรม
กำรแก้ไขปรับปรุง (Act)
10. บันทึกข้อความ สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

หน้ำ
ก
ข

1. PLAN

แบบเสนอโครงกำร
๑. ชื่อโครงกำร Smart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำร รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงกำรโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำรเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. สนองนโยบำยที่ ๓พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
๓.๑ ยุทธศำสตร์ท่ี ๑
๓.๒ กลยุทธที่ ๒
๓.๓ สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพภำนในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓.๑ มำตรฐำนที่๓ด้านการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา
๔. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินสนองนโยบายของรัฐบาลและเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา
เพื่อให้ทันสมัยสามารถพัฒนาตนเองได้อีกด้านหนึง่ และยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความคิดให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น
และสามารถที่จะพัฒนาตนเองในการก้าวเข้าสู่ AEC ต่อไปในปี ๒๕๕๘ จึงได้กาหนดให้มีโครงการนี้ขึ้นอย่าง
เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเวลา ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินจึงสารวจความต้องการในการใช้SMARTPHONE
และสามารถนามาใช้ในการเรียน การสอนได้
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๕.๒ เพื่อสนองนโยบายของสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๕.๓ เพื่อ ให้บุค ลากรของวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ว่างแดนดิน มีค วามรู้ค วามเข้าใจในการจัด ทาข้อ มูล
รายงานการประเมิน ตนเอง(SARรายบุค คล)และข้อ มูล รายงานการประเมิน แผนกวิช า(SARแผนกวิช า)ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษาพ.ศ.2555
๕.๔ เพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้ เกิดการพัฒ นาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๕๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ SMARTPHONE เป็นอย่างดี
๕.๖เพื่อสามารถให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕.๗เพื่อสามารถให้นักเรียนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่มความชานาญในด้านคอมพิวเตอร์
๕.๘เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากต้นสังกัด

๖. เป้ำหมำย (ระบุเวลำ , สถำนที่ ปริมำณงำน)
ด าเนิน การในวัน ที่ 29 มีน าคม 2557 ณ. ห้อ งประชุม อาคารปราชญ์ ป รี ช า วิท ยาลัย
เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ซึ่ง มีผู้บ ริห ารครูเขาร่ว มอบรมเชิง ปฏิบัติก ารพัฒ นาระบบงานประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ๒๕๕๗ จานวน ๕๐ คน
๗.กิ จ ก ร ร ม / วิ ธี ก ำ ร ดำ เ นิ น ง ำ น พ ร้ อ มแ ส ด ง ผั ง ขั้ น ต อ น ก ำ ร ดำ เ นิ น ง ำ น (Flow Chart)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มกราคม

กุมภาพันธ์มีนาคม

เมษายน

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประสานงานกับผู้ผู้บริหารเพื่อ
ปรึกษาหารือรูปแบบและวิธีการ
ดาเนินงาน
๓.แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
๔.จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
๕.ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ
๖.ดาเนินการอบรมตามโครงการ
๗.สอบถามความพึงพอใจในการเข้า
อบรม
๘.เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
๙.รายงานผลการดาเนินงานเสนอฝ่าย
บริหารและเผยแพร่
๑๐.นาผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น
๘.งบประมำณ
เงินงบประมาณประจาปีการศึกษา๒๕๕๗ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมดังนี้
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม60คนx25บาทx2มื้อ
-อาหารกลางวัน(60+10)=70คนx50บาทx1มื้อ
-ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

=3,000บาท
=3,500บาท
=5,300บาท
=11,800บำท

๙. แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร
๙.๑ วิธีกำรดำเนินงำน
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประสานงานกับผู้ผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
๓. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
๔.จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
๕.ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
๖.ดาเนินการอบรมตามโครงการ
๗.รายงานผลการดาเนินงานเสนอฝ่ายบริหารและเผยแพร่
๙.๒ตัวชี้วัดผลงำน
๑)เชิงปริมาณผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินเข้าร่วมอบรมจานวน๖๐คน
๒)เชิงคุณภาพผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง(SARรายบุคคล)และข้อมูลรายงานการประเมินระดับแผนกวิชา(SARแผนกวิชา)ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษาร้อยละ๘๐
๙.๒ผลผลิต(Output)
วิท ยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)พร้อมรับ
การประเมินจากต้นสังกัด
๙.๓ผลลัพธ(Outcomes)
ผู้บริหารครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง(SARรายบุ ค คล)และข้อ ม ูล รายงานการประเม ิน แผนกว ิช า(SARแผนกว ิช า)ได้ ถ ูก ต้ อ งตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาพ.ศ ๒๕๕๕
๑๐.กำ ร ติ ดต ำ มแ ล ะป ระเ มิ น ผล
๑๐. ๑ ร ะ หว่ าง ดาเนิ น ก าร
๑ ๐ . ๒ หลั ง ดาเนิ น ก าร
๑๑. ปัญหำและอุปสรรค
ลงชื่อ……….............................………ผู้เสนอโครงการ
(นายธวัชชัย ภูผานม)
มีนาคม ๒๕๕๖

ควำมเห็นของหัวหน้ำฝ่ำยแผนและพัฒนำ
มีในแผน
ไม่มีในแผน
โครงการ..................................
เงิน...........................................

ควำมเห็นของรองผู้อำนวยกำรฝ่ำย...........
.........................................................................

ลงชื่อ...................................
(นายจักรกฤษณ์ เวียงนนท์)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ...................................................
(..............................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๕๘

ควำมเห็นของหัวหน้ำฝ่ำย...........

ควำมเห็นของรองผู้อำนวยกำรฝ่ำย...........

.........................................................................

.........................................................................

ลงชื่อ...................................................
(..............................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ...................................................
(..............................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ...........................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอนุรักษ์ บุญศล)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๕๘

บันทึกข้อควำม
หน่วยงำน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ที่ วทส.............. /๒๕๕๗ วันที่ ……………………………..
เรื่องเสนอโครงการ Smart Phone เพื่อการเรียนรู้

๑.
๒.
๓.
๔.

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เนื่องด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาด้านสารสนเทศให้พัฒนาขึ้นจึงได้
จัดทาโครงการSmart Phone แห่งการเรียนรู้ขึ้นและได้อบรมการใช้ Smart Phone ให้กับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินจึงจัดทาโครงการSmart Phone แห่งการเรียนรู้ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ใน
วันที่ ...............
เวลา ๐๙๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเครือร่มบุญ อาคารปราชญ์ปรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติโครงการฝึกอบรม
พิจารณาอนุมัติโครงการฝึกอบรม Smart Phone แห่งการเรียนรู้
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินตามโครงการ
อนุญาตประชุมในวันที่ ....................เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเครือร่มบุญ
อนุญาตให้ดาเนินตามโครงการ

ลงชื่อ …………………………………
(นายธวัชชัย ภูผานม)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ …………………………………
(นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

2. DO

คำสั่งวิทยำลัยเทคโนโลยีสว่ำงแดนดิน
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการSmart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ด้วยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน จะดาเนินงานจัดโครงการSmart Phone แห่ง
การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ทุกสาขาที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามาถใช้
ระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง โดยจัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๗ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นางอนุรักษ์ บุญศล
ผู้อานวยการ
๑.๒ นางประภาพัฒนื ทองกระโทก รองผู้อานวยการ
๑.๓ นางสาววราภรณ์ บุญศล
รองผู้อานวยการ
๑.๔ นายธวัชชัย ภูผานม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางดาเนินงานและการแก้ไขปัญหา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และประชาสัมพันธ์
๒.๑.๑ นายธวัชชัย
ภูผานม
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นายทรงศักดิ์
ทัศมี
ครู
กรรมการ
๒.๑.๓ นายธีรพงษ์
หล้าสี
ครู
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวชนาพร
เมืองแทน
ครู
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวธัชกร
เหมะธุลิน
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน
๒.๒.๑ นางพิศมัย
อาแพงพัน์
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางสาววราภรณ์
บุญศล
ครู
กรรมการ
๒.๒.๓ นางสาวสมัตรา
กันทะมา
ครู
กรรมการ
๒.๒.๔ นางสุพัตรา
โพธิราช
ครู
กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวชนาพร
เมืองแทน
ครู
กรรมการ
๒.๒.๖ นายปิยะ
ไชยคุณ
ครู
กรรมการ
๒.๒.๗ นางสาววนิดา
ศรทิพย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ดาเนินการอบรมและแจก Smart Phone แก่นักเรียน นักศึกษา
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผล ประกอบด้วย
๒.๓.๑นางสาววราภรณ์
บุญศล
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวสมัตรา
กันทะมา
ครู
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวชนาพร
เมืองแทน
ครู
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาววนิดา
ศรทิพย์
ครู
กรรมการ
๒.๓.๕ นายเด่นศักดิ์
ราวิวัฒน์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ บันทึกภาพขณะดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อย และสรุปประเมินผลการดาเนินการ
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บังเกิดผลดีแก่ทางวิทยาลัยฯ
สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕
(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

บันทึกข้อควำม
หน่วยงำนวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ที่ วทส. /๒๕๕๗ วันที่ ……………………………..
เรื่อง เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Phone เพื่อการเรียนรู้
เรียน ประธานกรรมการและเลขานุการ ตามคาสั่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินที่ /๒๕๕๗
ลงวันที่ ......มีนาคม ๒๕๕๗
อ้ า งถึ ง ค าสั่ ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ว่ า งแดนดิ น ที่ /๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอบรมโครงการ Smart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่าง
แดนดิน จะดาเนินการโครงการ Smart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่......มีนาคม
๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมเครือร่มบุญ อาคารปราชญ์ปรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงเรียนเชิญ ประธานกรรมการและ
บุคลากรท่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินที่ /๒๕๕๗ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๗
ประชุมในวันที่ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ลงชื่อ …………………………………
(นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร Smart Phone เพือ่ กำรเรียนรู้
ฝ่ำยวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
วันที่ มีนำคม ๒๕๕๗
ประชุมในเวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ อำคำรอำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีสว่ำงแดนดิน
***********************************************
ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระที่๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน คุณภาพายใน
๑.๒ การจัดเก็บข้อมล
ระเบียบวาระที่๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่๓ เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ตามคำสั่งตาม คำสั่งที่144/2556 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557
ระเบียบวาระที่๕ เรื่องอื่นๆ

รูปภำพกิจกรรมโครงกำร

รูปภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

ประธานกล่าวพิธีเปิดงาน

รูปภาพ แท็ปเล็ตที่แจกให้นักศึกษา

นักเรียน-นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

3. CHECK

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ Smart Phone แห่งการเรียนรู้
วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องเครือร่มบุญ อาคารปราชญ์ปรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมายลงใน ( ) ตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานในครั้งต่อไป
ตอนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
๒. ระดับการศึกษา□ ประถมศึกษา □ มัธยมศึกษา/ ปวช. □ อนุปริญญาตรี / ปวส.
๓. อาชีพ
□ นักเรียน- นักศึกษา □ เกษตรกรรม □ รับจ้างทั่วไป
□ ข้าราชการ
□ ธุรกิจส่วนตัว □อื่นๆ โปรดระบุ................
ตอนที่ ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการมอบ Smart Phone แห่งการเรียนรู้
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
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๑.การจัดโครงการSmart Phone แห่งการเรียนรูม้ ีความเหมาะสม
๒.ระยะเวลาในการทาโครงการมีความเหมาะสม
๓.การมอบโครงการ Smart Phone แห่งการเรียนรู้มีความเพียงพอต่อ
จานวนนักศึกษา
๔.สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม
๕.ระยะเวลาเหมาะสมกับการมอบ
๖.ความประทับใจในการจัดโครงการ
๗.ความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
๘.เนื้อหาของข้อมูลที่นาเสนอในการเรียนรู้มีความเหมาะสม
๙.ในการจัดกิจกรรมทุกๆฝ่ายให้ความร่วมมือ
๑๐.ต้องการให้มีการจัดโครงการต่อเนื่อง
ตอนที่ ๓. ปัญหาและอุปสรรค
๑. ......................................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
๑. . .....................................................................................................................................................
๒. . .....................................................................................................................................................
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4. ACT

บันทึกข้อควำม
หน่วยงำน.........งานฝ่ายวิชาการ...........วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ที่ วทส. /๒๕๕๗ วันที่ ……………………………..
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการSmart Phone เพื่อการเรียนรู้
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ตามที่ ฝ่ายวิชาการได้ ดาเนินการตามโครงการSmart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ ในวันที่.................................ณ ห้องประชุม..............................วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน นั้น บัดนี้
ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียนร้อยแล้ว ขอรายงานผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. ชื่อโครงกำร Smart Phone เพื่อการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำร รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงกำรโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำรเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. สนองนโยบำยที่ ๓พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
๓.๑ ยุทธศำสตร์ท่ี ๑
๓.๒ กลยุทธที่ ๒
๓.๓ สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพภำนในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓.๑ มำตรฐำนที่๓ด้านการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา
๓. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินสนองนโยบายของรัฐบาลและเล็งเห็นความสาคัญ ของการศึกษา
เพื่อให้ทันสมัยสามารถพัฒนาตนเองได้อีกด้านหนึ่งและยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความคิดให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น
และสามารถที่จะพัฒ นาตนเองในการก้าวเข้าสู่ AEC ต่อไปในปี ๒๕๕๘ จึง ได้กาหนดให้มีโครงการนี้ขึ้น อย่าง
เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเวลา ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินจึงสารวจความต้องการในการใช้ SMARTPHONE
และสามารถนามาใช้ในการเรียน การสอนได้
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๔.๒ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๔.๓ เพื ่อ ให้บ ุค ลากรของวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ว่า งแดนดิน มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการจัด ท าข้อ มูล
รายงานการประเมิน ตนเอง(SARรายบุค คล)และข้อ มูล รายงานการประเมิน แผนกวิช า(SARแผนกวิช า)ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษาพ.ศ.2555
๔.๔ เพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้ เกิดการพัฒ นาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ SMARTPHONE เป็นอย่างดี
๔.๖ เพื่อสามารถให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔.๗ เพื่อสามารถให้นักเรียนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่มความชานาญในด้านคอมพิวเตอร์
๔.๘ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากต้นสังกัด
๕.เป้ำหมำย (ระบุเวลำ , สถำนที่ ปริมำณงำน)
ดาเนิน การในวันที่ 29 มีนาคม2557 ณ. ห้องประชุมอาคารปราชญ์ปรีชาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดน
ดิน ซึ่ง มีผู้บ ริห ารครูเขาร่ว มอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒ นาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ๒๕๕๗ จานวน ๕๐ คน
๗. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๗.๑ขั้นเตรียมกำร
๑) บั น ท ึก ขออนุญ าตดำเนิน การฝึก อบรมเชิง ปฏิบ ัต ิก ารพั ฒ นาระบบงานประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒) ประสานงานกับผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินการ
๓) ประสานงานกับวิทยากรผู้ให้การอบรมสัมมนา (SARรายบุคคล) ข้อมูลรายงานการประเมินแผนก
วิชา(SARแผนกวิชา)ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕
๔) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
๕) ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้ รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ
๗. ๒.ขั้นดำเนินกำร
๑) ผู้บริหารและคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินเขารับฟังการบรรยายการจัดทาข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง (SARรายบุคคล) ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมี๗มาตรฐาน
๓๕ตัวบ่งชี้โดยมีรองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน นายยงยุทธ พงษ์ศาสตร์ วิทยากรบรรยายใน
วันที่ 29มีนาคม2556 ณ.ห้องประชุม................วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
๒) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.๓ ขั้นประเมินผล
๑) สอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจ
๒) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS
๗.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข
๑) จัดทำรายงานผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหารและเผยแพร่
๒) นาผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ้น
๓) นาข้ อ เสนอแนะจากการประเมิน ความพึง พอใจมาพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพPDCA

๘.งบประมำณ
เงินงบประมาณประจาปีการศึกษา๒๕๕๗ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมดังนี้
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม60คนx25บาทx2มื้อ
-อาหารกลางวัน(60+10)=70คนx50บาทx1มื้อ
-ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 3,000บาท
= 3,500บาท
= 5,300บาท
= 11,800บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบำทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายการดาเนินงานตามโครงการ
ผลการใช้จ่ายการดาเนินงาน(จ่ายจริง)
งบดาเนินงาน........11,800...............บาท(หนึ่ง งบประมาณ.........11,100................บาท(หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
อุดหนุน.......................-.....................บาท อุดหนุน.......................-.....................บาท
รายได้.........................-.....................บาท รายได้.........................-.....................บาท
อื่นๆ...........................-......................บาท อื่นๆ...........................-......................บาท
๙. ผลงำน
๙.๑ ตัวชี้วัดผลงำน
๑) เชิงปริมาณผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินเข้าร่วมอบรมจานวน ๖๐ คน
๒) เชิงคุณภาพผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง(SARรายบุคคล)และข้อมูลรายงานการประเมินระดับแผนกวิชา(SARแผนกวิชา)ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษาร้อยละ๘๐
๙.๒ ผลผลิต (Output) วิท ยาลัยเทคโนโลยีส ว่างแดนดิน มีเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) พร้อมรับการประเมินจากต้นสังกัด
๙.๓ ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้บริหารครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SARรายบุ คคล) และข้อ ม ูล รายงานการประเม ิน แผนกวิช า(SARแผนกวิช า)ได้ ถ ูก ต้ อ งตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ ๒๕๕๕
๑๐. สรุปผลกำรดำเนินงำน
๑๐.๑จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
-ผู้บริห ารและวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ว่า งแดนดิน เขาร่วมอบรมสัม มนาจ านวน ๕๒ คน ค ิดเป็น ร้อยละ
๘๖.๖๖
๑๐.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป
ตำรำงที่๑ จานวนร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
29
หญิง
16
รวม
45

ร้อยละ
64.4
35.6
100

จำกตำรำงที่๑ พบว่าจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 45 เป็น เพศชาย 29 คน คิดเป็นร้อยละ64.4 เป็นเพศ
หญิง 16คน คิดเป็นร้อยละ35.60

ภำพที่๑ จานวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ตารางที่ ๒ จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะ
สถานะ
หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน
ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูพิเศษสอน
รวม

จานวน
9
36
45

รอยละ
20
80
100

จำกตำรำงที่ ๒ พบว่าจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 45 คน เป็นหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ20 เป็นข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูพิเศษสอน 36 คน คิดเป็นร้อยละ80

ภำพที่๒ จานวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานะ
ตอนที่ ๒ ความพึง พอใจในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาการประกันค ุณภาพภายในสถานศึกษาใช้ เกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.40 หมายถึงความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึงความพึงพอใจ
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึงความพึง พอใจในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึงความพ ึง
พอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึงความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตำรำงที่ ๓ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของผู้ตอบแบบสอบถำม
รายการ
1.การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่
3.ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
4.อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร(ภาคเช้า)
6.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร(ภาคบ่าย)
7.ความรู้ที่ด้จากการฝึกอบรม
8.บรรยากาศในการจัดการฝึกอบรม
9.ระยะเวลาในการฝึกอบรม
10.การเปิดโอกาสในการซักถามข้อสงสัย
11.การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ ในการจัดทำSAR

X

3.82
4.53
4.40
3.89
3.64
4.16
3.93
4.27
3.84
4.04
4.00
รวม 44.52
เฉลี่ย 4.05

S.D.
0.86
0.66
0.65
1.15
0.96
0.74
0.81
0.84
0.88
0.88
0.77
9.2
0.84

ความพึงพอใจ อันดับที่
มาก
มากที่สด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

10
1
2
8
11
4
7
3
9
5
6

จำกตำรำงที่3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X=4.05,S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดจำนวน 1ข้อ คือความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=4.53) ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากจานวน10ข้อคือระบบสื่อโสตทัศ นูป กรณ์ (X=4.40), บรรยากาศในการจัดการฝึกอบรม
(X=4.27),การถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากร(ภาคบาย)(X=4.16),การเปิด โอกาสในการซัก ถามข้อ สงสัย (X=
4.04),การนาความรู้จากการฝึก อบรมไปใช้ใ นการจัด ทาSAR(X=4.00),ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม(X=3.93),
อาหาร/อาหารวางและเครื่ องดื่ม (X=3.89) ,ระยะเวลาในการฝึ ก อบรม (X=3.84), การประชาสัมพันธ์โครงการ
(X=3.82),การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร(ภาคเช้า) (X=3.64)
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค์
- ไม่มี
๑๒. ข้อเสนอแนะ
๑๒.๑ ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างละเอียด
๑๒.๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ …………………………………
(นายธวัชชัย ภูผานม)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ …………………………………
(นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

