1

แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 4 ปี (2561-2564)
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1
2

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะการประยุกต์ใช้และมีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อหรือมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
70
75
85
90
50,000 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
งานวัดและ
การทดสอบ
ประเมินผล
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
เพื่อสารวจการได้งานทา ฯลฯ
70
75
80
85
ร้อยละของผู้สาเร็จ
งานแนะแนวฯ
การศึกษาที่ติดตามได้

3

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมฯ

-

-

95

95

150,000 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน

งานกิจกรรมฯ

การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
4

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ/
ปรับตัวในสังคม

100

100

100

100

-

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การปฐมนิเทศนักเรียน

งานทะเบียน

นักศึกษาใหม่
5

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา

เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาความรู้ความ
เข้าใจ/ปรับตัวในโลกภายนอก

80

85

90

95

-

6

โครงการการทดสอบทางการศึกษา

เพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้

50

55

60

65

30,000 ร้อยละของผู้เรียนที่มี

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จ
การศึกษา
คะแนนเฉลี่ยผ่านการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET)

งานทะเบียน

งานวัดและ
ประเมินผล

2
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

2

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
มีจานวนรายวิชาที่พัฒนาหรือปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานครบทุกสาขาวิชา
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทาหลักสูตรสมรรถนะ

เพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนา

วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา

โครงการลงนามความร่วมมือ

เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

(MOU) ระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่

ตามมาตรฐานหลักสูตร

ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร

2561
90

4

เป้าหมาย
2562
2563
100
100

5

7

2564
100

7

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
250,000
1) ร้อยละ สาขางานที่เปิด
งานพัฒนา
สอนมีการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฯ
รายวิชาฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ
โดยมีการสารวจความ
ต้องการ หรือความจาเป็น
ในการพัฒนาไม่เกิน 5 ปี
ไปใช้จัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายวิชา
50,000 จานวนสาขาวิชาที่ มี การ งานความร่วมมือฯ

งบประมาณ

จัดการศึกษาทวิภาคี

3
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
1 โครงการอบรมจัดทาแผนการจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการ
100
100
100
100
200,000 ร้อยละของ ครูผู้สอน ที่
งานพัฒนา
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เรียนการสอนรายวิชา

จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการ

หลักสูตรฯ

สอน ที่หลากหลายและ
บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2

โครงการการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการ
จัดการเรียนรู้

สอน

100

100

100

100

500,000 ร้อยละของ ครูผู้สอนทุก
รายวิชาใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

4
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
3 โครงการส่งเสริมการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
100
100
100
100
100,000 ร้อยละของ ครูผู้สอนทุก
งานวัดและ

4

ตามสภาพจริง

การเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนการสอน

รายวิชามีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
100

100

100

100

150,000 ร้อยละของ

ครูผู้สอน ที่

ดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียน
โดยกากับดูแล ให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา/
พัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ประเมินผล
งานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

5
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4
ที่
1

2

3

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
มีจานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไม่น้อยกว่า 3 แผนกวิชา
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบ เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน
4
6
6
6
350,000 จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ทวิภาคี
ระบบทวิภาคีทุกแผนกวิชา
ระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนาแผนการฝึกอาชีพ

เพื่อพัฒนาแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ

ร่วมกับสถานประกอบการ

สถานประกอบการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ

4

6

6

6

50,000 จานวนสถานประกอบการ

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี

งานทวิภาคี

ที่เข้าร่วมจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี
4

6

6

6

350,000 จานวนสาขาวิชาที่เปิดเป็น
ทวิภาคี ได้รับการพัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบการ

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

6
พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 5
ที่
1

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
7
7
7
10
100,000 จานวนสถานประกอบการ
ทีร่ ่วมประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ
70

75

200

350

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่าน
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

พันธกิจที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 6
ที่
1

2

พัฒนาผู้เรียนในระบบการศึกษา อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในระบบทวิภาคี
ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการรับรองสมรรถนะวิชาชีพจากหน่วยงาน/องค์กรทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทักษะหรือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10
15
50
100
150,000 จานวนผู้ เรียนที่ เข้าร่วมการ
ทักษะพื้นฐาน
และทักษะพื้นฐาน
แข่งขันทักษะวิชาชีพและ

งานวัดและ
ประเมินผล /

ทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด

ฝ่ายวิชาการ

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานช่างเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ 1

เพื่อทดสอบทักษะฝีมือของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

2

3

20

50

250,000 จานวนผู้เรียนผ่านมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานช่างเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1

ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า
กาลัง

7
พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ครูและบุคลากรทุกคนที่ได้รับการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคคลการทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ

เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร

2561
100

เป้าหมาย
2562
2563
100
100

2564
100

การจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง
รายบุคคลสาหรับครูวิทยาลัยการ
อาชีพพนัสนิคม
2

โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ

เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ

60

65

70

75

60

65

70

75

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูและบุคลากร

3

โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/

เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ศึกษาดูงาน

ครูและบุคลากร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
150,000
2) ร้อยละของครูที่ ประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดและทา
แผนพัฒนาเองรายตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN)
72,000
3) ร้อยละของ บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
บทบาทหน้าที่สอดคล้องกับผล
การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
500,000
4) ร้อยละของ ครูและบุคลากร
เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า
20 ชั่วโมงต่อปีต่อคน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร
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พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

2

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
60
65
70
75
350,0001) ระดับความพึงพอใจต่อของผู้เรียนที่
มีต่อสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
การจัดการเรียนการสอน
ภูมิทัศน์ และอาคารของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย
โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้
เพื่อให้มีห้องเรียนรู้เทคโนโลยี
60
65
70
75
10,000,0002) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/โรง
เทคโนโลยี
ฝึกงานทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนา เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ
60
65
70
75
5,000,0003) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ มี
ต่อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนใน
แผนกวิชา
การเรียนการสอน
การการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
งานอาคาร
สถานที่

แผนกวิชา

แผนกวิชา

9
พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
4

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
60
65
70
75
2,500,0004) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
งานศูนย์
ต่อสถานศึกษา ในการนาเทคโนโลยี
ข้อมูลฯ
สารสนเทศ/ศูนย์ข้อมูล
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
สารสนเทศ
จัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 5
ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบ
ฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-virus
เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสใน
เครื่องลูกข่าย
4. มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็น
ปัจจุบัน
5. มีการสารองฐานข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ
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พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
1 โครงการความร่วมมือกับ
เพื่อให้หน่วยงาน ชุมชนหรือ สถาน
1
2
3
4
จานวนหน่วยงาน ชุมชน
งานความร่วมมือฯ
หน่วยงาน ชุมชนหรือ สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัด
ประกอบการในการจัดการศึกษา การศึกษา

หรือ สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

2

โครงการจัดนิทรรศการในงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียน

มหกรรมทางวิชาการและแลก

การสอนให้ชุมชน

2

3

4

5

100,000 จานวนครั้งในการเข้าร่วม

งานแนะแนวฯ

เปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพประจาปี
การศึกษา 2562
พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4
สนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
เพื่อตระหนักรู้ เข้าใจและมี
60
65
70
75
ร้อยละของครู บุคลากร
งานกิจกรรม/ชมรม
- โรงเรียนธนาคาร
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
และผู้เรียนที่ เข้าร่วม
วิชาชีพ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่าง
เป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดีและภูมิใจในการทาดี

โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม

11
พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนางานประกันคุณภาพให้เป็นระบบและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
1 โครงการจัดทามาตรฐาน
เพื่อสร้างมาตรฐานของสถานศึกษา
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
50,000 ระดับคุณภาพจากการ
งานประกันคุณภาพฯ
การศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
2

ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

การประชุมสร้างความตระหนัก

เพื่อสร้างความตระหนักและความ

และความเข้าใจระบบงาน

เข้าใจระบบงานประกันคุณภาพ

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

-

ระดับคุณภาพจากการ

งานประกันคุณภาพฯ

ประเมินประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพภายใน

การศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษา
3

โครงการประเมินผลและ

เพื่อประเมินผลและตรวจสอบ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

-

งานประกันคุณภาพฯ

ประเมินประกันคุณภาพ

สถานศึกษา
4

ระดับคุณภาพจากการ
การศึกษาของสถานศึกษา

จัดทารายงานผลการประเมิน

เพื่อจัดทารายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนการจัด

ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนการจัดการศึกษา

การศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด

ของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

-

ระดับคุณภาพจากการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพฯ
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พันธกิจที่ 3
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1
2

3

พัฒนาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในระบบปกติและระบบทวิภาคี
ครู บุคลากร และผู้เรียน สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นาไปใช้ประโยชน์
เสริมสร้างความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้แก่ครู บุคลาการศึกษาและผู้เรียน
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563 2564
โครงการฝึกอบรมการทาวิจัยของ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
100
100
100
100
ครูผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน
โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่/โครงงานนักเรียน

เพื่อยกระดับผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

นักศึกษา

ของครูผู้สอนบุคลากร และผู้เรียน

โครงการเผยแพร่นวัตกรรม

เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

5

5

5

5

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของ ครู ที่ดาเนินการ จัดทาวิจัย
ในชั้นเรียน 1 ชิ้น/เรื่องต่อภาคเรียน

350,000 จานวนชิ้นประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ

บุคลากรและผู้เรียน
1

2

2

2

-

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของครูผู้สอน

จานวนครั้ง/ช่องทางในการเผยแพร่

งานวิจัยฯ

ผลงาน

ของครูผู้สอนบุคลากร และผู้เรียน บุคลากร และผู้เรียน
พันธกิจที่ 3
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

พัฒนาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในระบบปกติและระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์จากครู บุคลากรและผู้เรียน ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียนผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน เพื่อยกระดับผลงาน นวัตกรรม
2
2
2
2
รุ่นใหม่/โครงงานวิทยาศาสตร์

2

งบประมา
ตัวชี้วัด
ณ
ความสาเร็จ
150,000 จานวนชิ้นงานและความสาเร็จ

สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของครูผู้สอน

ของผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

บุคลากร และผู้เรียน

สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์

โครงการเผยแพร่นวัตกรรม

เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ

และงานวิจัยของครูผู้สอนบุคลากร

โครงงานของครูผู้สอนบุคลากร
และผู้เรียน

และผู้เรียน

1

1

1

1

-

จานวนครั้ง/ช่องทางในการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยฯ

งานวิจัยฯ

13
พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
มีบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ยินดีให้ความร่วมมือกับ สถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
โครงการเชิญวิทยากรภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของ
1
1
1
1
ให้ความรู้วิชาการและวิชาชีพ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
250,000 จานวน ครั้ง และความสาเร็จ
ของบุคคล ชุมชนและองค์กร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานหลักสูตร
ระยะสั้นฯ

ต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแต่ละโครงการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2

โครงการหาผู้เชี่ยวชาญภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของ
ผู้เรียน

1

1

1

1

โครงการส่งเสริมการหารายได้

เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

1

2

2

2

ระหว่างเรียน

ของผู้เรียน

โครงการจัดหาทุนการศึกษาให้

เพื่อสนับสนุนหาทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้เรียนที่เรียนดี

โครงการทวิภาคี

เพื่อเสริมสร้างการเรียนในสถานการณ์

150,000 จานวนครั้งต่อภาคเรียน

งานหลักสูตร
ระยะสั้นฯ

ศักยภาพผู้เรียน
3
4
5

-

จานวนของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

1 : 100

2 : 100 2 : 100

2 : 100

-

จานวนทุนต่อผู้เรียนทั้งหมด

งานหลักสูตร
ระยะสั้นฯ
งานแนะแนวฯ

5

10

15

20

100,000 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด

งานทวิภาคี

จริง
6

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน
ทักษะวิชาชีพ

3

3.5

4

4.5

500,000 ความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ

งานโครงการ
พิเศษฯ

7

โครงการอาชีวะบริการ

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน

-

-

400

500

200,000 ความพึงพอใจของผู้เรียนและ

งานโครงการ

ทักษะวิชาชีพ

ผู้รับบริการ

พิเศษฯ

14
พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
8

9

บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
มีบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ยินดีให้ความร่วมมือกับ สถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน
400
500
ทักษะวิชาชีพ
โครงการอาชีวะอาสาช่วง
เทศกาล

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน
ทักษะวิชาชีพ

-

-

100

200

งบประมา
ตัวชี้วัด
ณ
ความสาเร็จ
150,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ

งานโครงการ
พิเศษฯ

100,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ

งานโครงการ
พิเศษฯ

ผู้รับผิดชอบ

15
พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
ผู้เรียน และประชาชนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จานวนครั้งและประสิทธิผลของกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน 3.51-5.00 3.51-5.00 3.51-5.00 3.51-5.00
ระดับความพึงพอใจ
งานโครงการ
ชุมชน (Fix it center)
ทักษะวิชาชีพ
ของกิจกรรมที่
พิเศษ ฯ
ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่สังคม

2

โครงการบริการวิชาการและ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนด้าน
วิชาชีพสู่ชุมชน
ทักษะวิชาชีพ

7

7

7

7

-

จานวนสาขาวิชาที่
ออกให้บริการวิชาการ

งานโครงการ
พิเศษ ฯ

และวิชาชีพ
3

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาเพื่อ

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของ
ผู้เรียน

20

30

40

50

-

จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
การฝึกอบรม

งานหลักสูตร
ระยะสั้น

3.51-5.00

3.51-5.00

3.51-5.00

3.51-5.00

-

ระดับความพึงพอใจ

งานหลักสูตร
ระยะสั้น

20

30

40

50

-

จานวนผู้เรียนที่ผ่าน

งานหลักสูตร

พัฒนาอาชีพประชาชน
4

โครงการขยายโอกาส
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของ
การศึกษาวิชาชีพและพัฒนา ผู้เรียน
คุณภาพการจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน

5

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของ

ระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E

ผู้เรียน

to E)

การฝึกอบรม

ระยะสั้น

16
พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3

บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
เป็นศูนย์กลางผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2562
2563
1
1

ที่

แผนงาน/โครงการ

1

โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

2

โครงการ One Product One
College

เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

1

1

1

3

โครงการส่งเสริมการหารายได้

เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

5

5

10

ระหว่างเรียน

ของผู้เรียน

2561
1

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานหลักสูตร
ระยะสั้น

1

50,000 จานวน ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

งานหลักสูตร
ระยะสั้น

10

-

งานหลักสูตร

2564
1

งบประมาณ
-

จานวนของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะสั้น

17
พันธกิจที่ 5
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากร
1
1
1
1
คุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นคนดี

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนรางวัลที่ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบ
และ

งานกิจกรรม

150,000- - ร้อยละของครูและ บุคลากรและ
ผู้เรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข
- - ร้อยละของ ครูและบุคลากรและ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- - ไม่พบสารเสพติดและอบายมุข
- ร้อยละของ ครูและบุคลากรและ
ผู้เรียนที่ดาเนินการตามหลัก

งานกิจกรรม

ย่อย ๆ เช่นกิจกรรมสร้างความรู้ ความสามัคคีมีวินัย และมีความ

2 -

และความเข้าใจ, กิจกรรม
กาหนดคุณธรรม อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์

- โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการแข่งขันกีฬากีฬาระดับสถานศึกษา
- โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการใช้ยาเสพติด
- โครงการชีววิถี
- สถานศึกษาพอเพียง
-โครงการต่อต้านการทุจริตใน

- เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจาก
อบายมุข
- เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
-ให้ชมรมวิชาชีพ ขับเคลื่อนตามหลัก

องค์กร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

100

100

100

100

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ร้อยละของครูและบุคลากรและ
นักเรียนไม่ทุจริตในองค์กร

18
พันธกิจที่ 6
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนของครูที่หลากหลาย
ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครูให้หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
จานวนโครงการฝึกอบรมเกี่ยวข้อง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สอน
กับสื่อการเรียนการสอนจานวนสื่อ
การเรียนการสอนที่ได้รับการ

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาวิธีสอนแบบ

พัฒนาวิธีสอนแบบโครงการ
เป็นฐาน

โครงการเป็นฐาน

1 ชิ้น

1 ชิ้น

1 ชิ้น

1 ชิ้น

50

55

60

80

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

พัฒนา/แผนกวิชา
100,000 ประสิทธิผลของโครงการอบรมเชิง

งานพัฒนา

ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม หลักสูตรการ
สภาพจริงจานวนโครงการที่พัฒนา เรียนการสอน
เป็นกระบวนการเรียนการสอน

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง

60

70

80

90

-

และประเมินผลตามสภาพจริง

งานวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง

ประเมินผล

พันธกิจที่ 6
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
มีหลักสูตรที่สอดคล้องตามโครงการสาขาวิชา ทันสมัยตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้างสาขาวิชาให้มีความสอดคล้องมาตรฐานคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคี
1
2
3

จานวนรายวิชาที่มีการวัดและ

ภาคีเครือข่าย

เครือข่าย

2564
4

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนหลักสูตรที่พัฒนา/

งานพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชา

การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ

19
พันธกิจที่ 6
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3
ที่
1
2

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ครูมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาและมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ส่งเสริมครูให้มีความชานาญ เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาและมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการฝึกอบรมในสาขาวิชา
เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้สอดคล้องกับ
1
1
1
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการเข้าทดสอบ เพื่อยกระดับครูให้มีความสามารถ
ของสถาบันคุณวุฒิ
สอดคล้องกับสาขาวิชาตามคุณวุฒิ

1

1

1

2564
2

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
350,000 จานวนของผู้ผ่านการอบรม/
สาขาวิชา

งบประมาณ

2

จานวนของผู้ผ่านการอบรม/
สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร
งานวัดและ
ประเมินผล

วิชาชีพ
พันธกิจที่ 6
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4
ที่
1

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาให้ผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการเตรียมความพร้อมก่อน เพื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
60
60
60
การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

2564
80

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดและ
ประเมินผล

20
พันธกิจที่ 7
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันเทคโนโลยี
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
2
2
2
ภายนอกจริง

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา

พันธกิจที่ 7
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
ที่
1

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
เพื่อผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
70
75
80

2564
100

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
350,000 ร้อยละของจานวน นักเรียน
นักศึกษาที่ศึกษาดูงาน

งบประมาณ

2564
90

งบประมาณ
-

ความต้องการของสังคม
2

โครงการสร้างภาวะผู้นา

เพื่อผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
15

20

25

-

จานวนของผู้เรียนที่เข้ารับ
การอบรมภาวะการเป็นผู้นา

งานกิจกรรม

พันธกิจที่ 7
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3
ที่
1

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น มีความรู้ในการเข้าร่วมฝึกอาชีพระยะสั้น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
50
50
60

30

2564
80

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานโครงการ
พิเศษ ฯ

21
พันธกิจที่ 7
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4
ที่
1

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานประกอบการโดยการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้หน่วยงานภายในและภายนอก
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อผู้เรียนได้รับรับการฝึกงาน/ฝึก
15
15
20
30
อาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

พันธกิจที่ 7
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 5
ที่
1
2

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องของสถานประกอบการ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ MOU กับสถาน เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่าง
1
1
2
ประกอบการ
สถานศึกษากับสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

โครงการตลาดนัดแรงงาน

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและสถาน
ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

2564
3
นักเรียน

นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ นักศึกษา นักศึกษาที่
จะสาเร็จ จะสาเร็จ
ที่จะ
จะสาเร็จ
การ
การ
สาเร็จการ
การ
ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวนสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วม MOU/สาขาวิชา

50,000 จานวนของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการตลาดนัดแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานความร่วมมือ/
งานทวิภาคี
งานแนะแนวฯ

22
พันธกิจที่ 8
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

พัฒนาผู้เรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งระบบปกติ และทวิภาคี
ผู้เรียนในทุกระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนในทุกระบบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ

โครงการติว Pre V-NET

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ผู้เรียนก่อนเข้ารับการ
สอบ V-NET

2561
60

เป้าหมาย
2562
2563
65
70

2564
75

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมติวทั้งหมดที่มีสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดและ
ประเมินผล

สอบ V-NET
2

3
4

โครงการประเมินมาตรฐาน

เพื่อผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ สู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

วิชาชีพ สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับ

ภาษาต่างประเทศ

ผู้เรียน

โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติ
เพื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ทางภาษา
เพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูต่างชาติโดยตรง

60

-

65

-

70

2

75

2

-

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน

งานวัดและ

เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ(ครั้งที่ 1)

ประเมินผล

300,000 จานวนภาษาที่เปิดการ

แผนกวิชาสามัญ

เรียนการสอน
1

1

1

1

432,000 จานวนครูชาวต่างชาติ/ปี
การศึกษา

แผนกวิชาสามัญ

รองรับ EEC
5

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้เรียน
สาหรับถ่ายให้กับผู้เรียน

1

1

1

5

-

จานวนครูฝึกในสถาน
ประกอบการ/ปีการศึกษา

งานทวิภาคี

6

โครงการศึกษาดูงาน
- ระบบปกติ

เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในทุกระบบ

1

1

2

3

-

จานวนครั้งที่เข้าศึกษาดู
งาน/ปีการศึกษา

แผนกวิชา /
งานทวิภาคี /

- ระบบทวิภาคี
- ระบบทวิศึกษา

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ /
งานกิจกรรม

23
พันธกิจที่ 8
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
7

พัฒนาผู้เรียนทุกหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งระบบปกติ และทวิภาคี
ผู้เรียนในทุกระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนในทุกระบบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน
ใช้ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
เพื่อเตรียมความพร้อมสู้การ

พร้อมสู่การประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ เช่น Word ,
Excel , Power Point ,

2561
ร้อยละ 65
ในระดับ ปวช.

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75
ในระดับ
ในระดับ

2564
ร้อยละ 80
ในระดับ ปวช.

3 ปวส.2

ปวช.3

ปวช.3 ปวส.

3 ปวส.2

ที่จะจบการ
ศึกษา

ปวส.2
ที่จะจบการ

2
ที่จะจบ

ที่จะจบการ
ศึกษา

ศึกษา

การ

Photoshop , Solid work อื่นๆ

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมที่

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผ่านเกณฑ์ตาม

ร่วมกับทุกแผนก

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

วิชา

ศึกษา
8

โครงการแข่งขันทักษะวิชา

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะ

พื้นฐาน/ทักษะวิชาชีพ

ทางวิชาชีพ/ทักษะวิชาพื้นฐาน

1

1

1

1

-

จานวนทักษะวิชา

แผนกวิชา

พื้นฐาน/ทักษะ
วิชาชีพ(สาขาวิชา)

งานกิจกรรม
งานวัดและ
ประเมินผล

9

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค

เพื่อพัฒนาหลักสูตรรองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจภาค

1 สถาน
ประกอบการ

1 สถาน
ประกอบกา

1 สถาน
ประกอบ

2 สถาน
ประกอบ

ตะวันออก EEC

ตะวันออก EEC

1 หลักสูตร

ร

การ

การ

1 หลักสูตร

1
หลักสูตร

2 หลักสูตร

-

จานวนสถาน
ประกอบการที่เข้า

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

ร่วมจานวนหลักสูตร

แผนกวิชา

ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย

24
พันธกิจที่ 9
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
1

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่อบรมศักยภาพการเรียนรู้
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
2564
โครงการอบรมระเบียบงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ บุคลากรทางการ
สารบรรณ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
งานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง
2

โครงการอบรมจัดทาสื่อการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
เรียนการสอน

ชั้นเรียน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

-

เชิงปริมาณ ครูจานวน 32 คน

ฝ่ายบริหาร

เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดทาสื่อการเรียน

ทรัพยากร

การสอนได้
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 55 คน
เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดทาสื่อการเรียน
การสอนได้

25
พันธกิจที่ 9
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
ที่
3

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่อบรมศักยภาพการเรียนรู้
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
โครงการทัศนะศึกษาดูงาน
เพื่อศึกษาดูงานในสถานศึกษา ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90
สถานศึกษาตัวอย่าง (OD)
ต้นแบบ

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ครูจานวน 32 คน
เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

และสามารถจัดทาสื่อการเรียน
การสอนได้
4

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
ให้กับครูและบุคลากรทางการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

-

ศึกษา

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 55 คน

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

เชิงคุณภาพ สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5

โครงการอบรมการสร้างเพจ

เพื่อพัฒนาเพจประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

-

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

ให้มีความทันสมัย และอัพเดต

ทางการศึกษา จานวน 48 คน

ทรัพยากร

ตลอดเวลา

เชิงคุณภาพ สามารถสร้างเพจ
ข้อมูลเว็บไซต์ส่วนตัวได้

26
พันธกิจที่ 9
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่อบรมศักยภาพการเรียนรู้

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการอบรมระเบียบการเงิน

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเงินให้กับครู

เป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2564
ร้อยละ 90

งบประมาณ
-

และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

จานวน 48 คน
เชิงคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบงานการเงิน

7

โครงการอบรมระบบ ศธ.02
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้งานระบบ ศธ.02

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

-

เชิงปริมาณ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 48 คน
เชิงคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง
ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

