วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
แผนปฎิบตั ิการกลุ่มบริ หารงานปกครองประจาปี 2558
กลยุทธิ์

แผนงาน

ปฏิรูปผูเ้ รี ยน 1.ด้านส่ งเสริ ม
และผูส้ าเร็ จ ระเบียบวินยั
การศึกษา

ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/งาน

งบประมา ระยะเวลา
ณ
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
หมาย
เจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรอง เหตุ

- นักเรี ยน
ระดับชั้น ปวช. 1
และ ปวส. 1มี
ความสามัคคีและ
รู ้จกั การทางาน
เป็ นทีมเกิด
กระบวนการคิด
-ผูเ้ รี ยนตระหนัก
และเห็นคุณค่า
ของการทาความดี
และการมีระเบียบ
วินยั

1.โครงการน้ องให่ ม่ใจเต็มร้ อย
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมทักษะชีวติ

4,000

พ.ค –มิย 58

อ.วิเลิศ

อ.ที่ปรึ กษา

2. โครงการคนเด่นคนดีมีคุณธรรม
-งานส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กิจกรรมคนดีศรี เจ้าพระยา
กิจกรรมแต่งกายดีมีรางวัล
กิจกรรมไหว้สวยมารยาทงาม
กิจกรรมวาจาไพเราะเสนาะหู
กิจกรรมประกวดเยาวชนไทย
มารยาทงาม

6,000

ภาคเรี ยนที่
1-2

อ.ธีระพงศ์

อ.ที่ปรึ กษา

กลยุทธิ์

แผนงาน

ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน
มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม รู้จกั การ
บาเพ็ญประโยชน์

3.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- งานส่ งเสริ มอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านอัตลักษณ์
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ปลูกป่ าชายเลน
เยีย่ มบ้านพักคนชรา
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
(ฝ่ ายปกครอง- ฝ่ ายกิจกรรม)
ด้านเอกลักษณ์
-กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
- กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
- กิจกรรมหลักสู ตรระยะสั้น
- กิจกรรมบริ การชุมชน
- กิจกรรม 108 อาชีพ
- โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมแหล่ ง

งบประม ระยะเวลา
าณ
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
หมาย
เจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรอง เหตุ

12,000

อ.วิเลิศ

ตลอดปี
การศึกษา

งาน
ปกครอง

อ.สมชาย
อ.ที่ปรึ กษา

5,000

อ.ที่ปรึ กษา
พค.58

อาคาร

เรียนรู้ ในสถานศึกษา
-โครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการสร้ งเครือข่ ายกับสถาน
ประกอบการในการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
-โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นคนเก่ ง
คนดี มีความสุ ข
4.โครงการปฐมนิเทศ

กิจกรรม
ฝ่ ายปกครอง
อ.กาญจนา

งานระบบ
ระดับคุณภาพใน 5.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือ การจัดระบบดูแล นักเรียน
- กิจกรรมวัยรุ่ นกับกฎจราจร
ผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
1,000
- กิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจาปี
45,000
- กิจกรรมประชุ มผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง

8,000

ภาคเรี ยนที่
1-2

อ. สรัญญา

อ.ที่ปรึ กษา

10,000
- กิจกรรมเยีย่ มบ้ านผู้ปกครอง
6. โครงการสายสั มพันธ์ บ้านโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาเครื อข่ ายผู้ปกครอง 4,000
8,000

ระดับคุณภาพใน
7. โครงการสถานศึกษาสี ขาว
การจัดระบบดูแล
- กิจกรรมกีฬาต้ านยาเสพติด
ผูเ้ รี ยน

งานบริ หาร
ความเสี่ ยง

ระดับคุณภาพใน
การจัดระบบดูแล
ผูเ้ รี ยน

- กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด
- กิจกรรมบรรยายพิเศษต้ านยาเสพ
ติด
- กิจกรรมนิทรรศการต้ านยาเสพติด
8. โครงการอบรมภาวะผู้นา
- กิจกรรมอบรมภาวะผู้นา
9. โครงการขยับเท่ากับออกกาลังกาย
10. โครงการสร้ างความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
11. โครงการเฝ้ าระวังการทะเลาะ
วิวาท
- กิจกรรมกีฬาภายใน
12. โครงการเฝ้ าระวังการพนันและมั่ว
สุ่ ม
13.โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ ใส่

4,750
2,400
2,900

2,000

1,000
1,000
1,000

อ. วลิดา

อ. ที่ปรึ กษา

ภาคเรี ยนที่
1-2

ภาคเรี ยนที่
1-2

อ. วิเลิศ

อ. วิเลิศ
ภาคเรี ยนที่
1
ภาคเรี ยนที่
1-2
ภาคเรี ยนที่
1-2
ภาคเรี ยนที่
1 -2

อ.วิเลิศ

อ.ที่ปรึ กษา

อ. ชูศรี

อ.ที่ปรึ กษา

อ. วิเลิศ

อ. ที่ปรึ กษา

อ.วิเลิศ

อ. ที่ปรึ กษา

อ.วลิดา

ใจความพร้ อม
- กิจกรรมเพศศึกษา
- กิจกรรมวันเอดส์ โลก
- กิจกรรมบรรยายพิเศษท้องก่อนวัย
อันควร

อ.ที่ปรึ กษา
อ.ที่ปรึ กษา
5,000

14. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา 3,000
งานแนะแนว ร้อยละของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 15. โครงการแนะแนวอาชีพ
ที่สามารถติดตาม 16. โครงการแนะแนวการศึกษาต่ อ 3,000
ได้
2,000
นักเรี ยนนักศึกษา
ระดับ ปวช-ปวส
สามารถประกอบ
อาชีพได้

ภาคเรี ยนที่
1- 2
ภาคเรี ยนที่
1-2

อ. วลิดา
อ. กาญจนา

งานครู ทีปรึกษ่ า ระดับความพึงพอใจ
ของครู ที่ปรึ กษา
ระดับความพึงพอใจ
ของครู ที่ปรึ กษา

รวม

5,000
1.โครงการพัฒนาครู ทปี่ รึกษา
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ที่ปรึ กษา
2.โครงการพบครู ที่ปรึกษา
- กิจกรรมโฮมรู ม
- กิจกรรมแนะแนวรายบุคคล

1,500

137 ,550

ภาคเรี ยนที่
1- 2
ภาคเรี ยนที่
1- 2

อ.วลิดา
อ.วลิดา

งานครู ที่
ปรึ กษา
งานครู ที่
ปรึ กษา

