
แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย 
 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชพีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับ
ให้สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถด ารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 
21 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ภาษา 
 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- การศึกษาดูงาน 
- การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- การแข่งขันทางวิชาชีพ 
- การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 

- นักเรียน ร้อยละ 75 มีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ผ่าน 
 
- นักเรียนทุกสาขาวิชาได้ไป
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- นักเรียนทุกสาขาวิชาได้รับ
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรงตามสาขาท่ีเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 
- ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- ประสานงานหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน 
- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอบรมในแต่ละ
สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
- ติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
- เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมนักเรียน เพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขัน 
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4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- การวัดและประเมินผลการเรียน 
- การจัดการสอนเสริม/เรียนปรับเกรด 
- การประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลการ
เรียน 
 
 
5. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยน
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- พัฒนาศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
 
6. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 
 
- นักเรียนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของจ านวนผู้เข้ารับการ
ทดสอบ 
 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ผลการประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการ
ของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดปีการศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 (ต.ค. 61 , มี.ค.62) 
 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า  
ช่างยนต์  และคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดมุมแนะน าหนังสือ 
- จัดกิจกรรมหนังสือดีที่น่าอ่าน 
- ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด 
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7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมบรจิาคโลหิต 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
 
8 โครงการชมรมวิชาชีพ 
- ชมรมลูกเสือ (ปวช.1) 
- ชมรมวิชาชีพ 
 
9. โครงการเสริมสร้างวินัยทหาร 
- กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร 
- กิจกรรมการผ่อนผันทหารกองประจ าการ 
 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
- ร้อยละของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 

ฝ่ายกิจกรรม 
 

ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 

ฝ่ายกิจกรรม 
 

 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
(GOALS) 
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ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานใน
ระดับสากล 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสมรรถนะ 
- การอบรมพัฒนาคุณภาพแผนการสอน 
- การจัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะ  
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

- ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผลการประเมินของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน 
- ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนทุกคนมีการ
พัฒนาแผนการสอน
สมรรถนะ 
 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ผ่านการทดสอบ V-NET 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดท าแผนการสอนสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาคเรียนที่ 2 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. โครงการองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมเลือกต้ัง อวท. 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.) สาขาวิชา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการองค์การวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(อวท.) 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ฝ่ายกิจกรรม 26 กรกฎาคม 2561 
31 มิถุนายน 2561 
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2. โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณ ุ
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียน 
 
3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
 
 
 
4. โครงการ To be number one 
- กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมอักษรสีขาว 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรม Happy day 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- A-TECH FRESHY  

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการปลูกจิตส านึก
รักชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ To be 
number one 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ฝ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจกรรม  
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายพัฒนาฯฝ่าย
พัฒนาฯ 

ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 

 
 
 
14 มิถุนายน 2561 
14 มิถุนายน 2561 
10 สิงหาคม 2561 
24-25 กรกฎาคม 2561 
 
เดือนกันยายน 2561 
7-9 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
21-24 สิงหาคม 2561 
4 กรกฎาคม 2561 
ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , พ.ย. 
21 มิ.ย. , 20 ธ.ค. 2561 
14 มิถุนายน 2561 
11 พฤษภาคม 2561 
24 , 31 พฤษภาคม 2561 
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5. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรม Homeroom 
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
6. โครงการบริหารความเสี่ยงใน 
สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- กิจกรรมบรหิารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
 
7. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลักษณ์วิทยาลัย 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัย 
- กิจกรรมสง่เสริมการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 
- กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ 
- กิจกรรมสง่เสริมการมีอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
-สถิติความเสี่ยง 5 ด้านมี
จ านวนลดลงทุกปี 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
ฝ่ายกิจกรรม 

 
ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายข้อมูลฯ 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 



พันธกิจที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ความพร้อมสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้  
ทักษะและคุณลักษณะใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพคร ู
- การนิเทศการสอน 
- การเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพของครู
ร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาครูและบคุลากร 
- อบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
- อบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 
 

- มีครูผู้สอนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามสาขา
วิชาชีพ เพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 
- ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การสอน ปีการศึกษาละ
อย่างน้อย 50 ชั่วโมง 
 
-. ร้อยละของจ านวนครูที่
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
พัฒนาวิชาชีพครู 
- ร้อยละของจ านวนครูที่
ได้รับการอบรมพัฒนาครู
ตามสาขาวิชาชีพ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา
วิชาชีพคร ู
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ครูตามสาขาวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

- ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง25 มิ.ย.- 6 ก.ค.61 
- ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 26 พ.ย. -7 ธ.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
 



พันธกิจที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ความพร้อมสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้  
ทักษะและคุณลักษณะใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อออนไลน์ 
- กิจกรรมฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม
บริหารงานสถานศึกษา 
 

- ร้อยละของจ านวนครูที่เข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การพัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อ
ออนไลน์ 
- ร้อยละของจ านวนครูที่เข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรมการใช้โปรแกรม
บริหารงานสถานศึกษา 

ฝ่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ความพร้อมสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

ทบทวนและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ในด้านการสรร
หา ก าหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากร 
- กิจกรรมสวัสดิการครูและบคุลากร 
- กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและ
บุคลากร 
 
2. โครงการทศันศึกษาครูภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
- ภายในประเทศ 
- ต่างประเทศ 
 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
 
 
4. โครงการสรรหาบุคลากร 
 
 
5. โครงการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ/ 

วิธีการด าเนินงาน 
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ แก่ชุมชน
และสังคม 

ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เรียน 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(เครื่องปรับอากาศ/งานสี) 
 
 
3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ฝึกงาน) 
 
 

- จ านวนกิจกรรมที่
จัดบริการวิชาการวิชาชีพ
ให้กับชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา ต่อ 1 
สาขาวิชา 
 
- จ านวนการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นของสาขาวิชา (1 
หลักสูตรต่อ 1 ปีการศึกษา) 
 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด เป็นนักศึกษาใน
ระบบทวิภาค ี
- จ านวนความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 
 
- นักเรียนระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2 เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อย
กว่า 360 ช.ม. 
- จ านวนการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาคเรียนที่ 2 
- มีการประชุมผู้ปกครอง 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ในวันระหว่าง
วันที่ 25 ก.ย.-30 พ.ย.60 



พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ/ 

วิธีการด าเนินงาน 
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ แก่ชุมชน
และสังคม 

ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เรียน 

5. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

- จ านวนความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

โครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

ส่งเสริมการท าโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของครู
และผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยบูรณา
การการเรียนการสอนกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
และชุมชน 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
- กิจกรรมสง่เสริมการจัดท านวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์
- การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
 
2. โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
3. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา 

- ร้อยละของโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่
น าไปใช้ประโยชน์ หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
- จ านวนงานวิจัยของครูเพ่ือ
แก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการ
สอน 
- จ านวนรางวัลงานวิจัย 
 
- ร้อยละของนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 
- ร้อยละของสาขาท่ีมีการ
สนับสนุนและสร้างเสริม
ประสบการณ์เชงิพาณิชย์ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 

- ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 



พันธกิจที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 

1. โครงการสร้างความเข้าใจงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมอบรมงานประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งาน
ประกันคุณภาพภายใน  
 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมสู่การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

- ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
- ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วน
ร่วมในการรับรู้และด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2561 

 



พันธกิจที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ/ วิธีการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
- กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
5. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้
- ปรับภูมิทัศน์ 
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ซ่อมบ ารุงทั่วไป 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


