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บทท่ี  2 
ทิศทางการบริหาร 

 
2.1  ปรัชญา    

วิชาการน า  คุณธรรมเด่น  เน้นทักษะ  รักสามัคคี 
 
2.2  วิสัยทัศน์  (Vision)  
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งการจัดการศึกษาและจัด
ฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาก าลังคน  ระดับก่ึงฝีมือและระดับเทคนิค ให้เกิดคุณภาพตาม
สมรรถนะอาชีพ  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
 
2.3  พันธกิจ  (Mission) 

1.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
ระบบต่างๆ  ตลอดจนให้การฝึกอบรมวิชาชีพ  ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านอุตสาหกรรมและ
พณิชยการ 

2.  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน  ท้องถิ่น  
สถานประกอบการ  และหน่วยงานต่างๆ 

3.  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาท้ังระบบปกติและทวิภาคี  
4.  ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานวิจัย  รวมทั้งมีการสร้าง  และพัฒนานวัตกรรม 
6.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมารจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  

สิ่งแวดล้อม 
 
2.4  ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ 
   ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะที่ถึงประสงค์สามารถเป็นผู้ประกอบการ 
   หรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับ  
   ที่สูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตร  และพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ด้ายเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายุมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  
   คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียง  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  
   มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหาร  มีภาวะผู้น า  มีระบบ  
   ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  สร้าง  
   ระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคาร 
   สถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครู  และบุคลากร 
   ทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการยกระดับ  
   ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ  
  เป้าประสงค์  บริหารจัดการการบริหารทางวิชาการ  และวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และผู้บริหาร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  เผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
  เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้ครู  และผู้มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมหรืองาน 
   สร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา  และการ 
  จดสิทธิบัตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  เป้าประสงค์  สร้างจิตส านึกในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ 
   ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
   และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  เพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์  จัดระบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
   ท้องถิ่น  หรือสถานประกอบการ 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 2557 2558 2559 

1.1  ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  2.00  ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 

45 60 70 80 1.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 
2.  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
3.  โครงการสอนซ่อมเสริมรายวิชาให้นักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ า 

1.2  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีมาก 
70 - 79.99    อยู่ในระดับ  ด ี
60 - 69.99    อยู่ในระดับ  พอใช้ 
50 - 59.99    อยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  50  อยู่ในระดับ   
ปรับปรุงเร่งด่วน 

75.67 80 83 87 1.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
2.  โครงการออกนิเทศส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

1.3  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

100 100 100 100 1.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โครงการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ในคาบการออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.  โครงการเรียนซ่อมเสริม 

1.4  ผู้เรียนมีคะนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ด้านอาชีวศึกษา  (V –  NET)  ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1.  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติด้านอาชีวศึกษา  (V –  NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษา 

51.64 60 70 100 1.  โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพ 
2.  โครงการอบรมครูให้มีความรู้ในการออกแบบเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล 
3.  โครงการเรียนซ่อมเสริม 
4.  โครงการจัดติวเตอร์ข้อสอบ  V –  NET 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 2557 2558 2559 

 3.  จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
อาชีวศึกษา  (V –  NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
4.  ร้อยละผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
อาชีวศึกษา  (V –  NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ 
ลงทะเบียน 

    5.  โครงการ  pre  v –  net 

1.5  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  (V-NET) 

47.25 50 60 100 1.  โครงการอบรมนักเรียนโดยวิทยากรต่างชาติ 
2.  โครงการจัดติวข้อสอบ  (V –  NET)  ในกลุ่มรักภาษาอังกฤษ 
3.  โครงการสอนซ่อมเสริม 
4.  โครงการภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ  1  วัน 

1.6       
1.7  ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับยอดนักเรียนแรก
เข้า   

ร้อยละของผู้ส าเร็จตามหลักสูตรเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  โดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา 

55 60 70 80 1.  โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน  นักศึกษา  (home  
Room)  (งานครูที่ปรึกษา) 
2.  โครงการส่ง  SMS  ถึงผู้ปกครอง 
3.  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

2.1  มีการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียนได้ระดับตาม
คุณภาพ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดย
ร่วมกับสถานประกอบการ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 
2.  โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน  การพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะและประกวดแผนการสอน 
3.  โครงการประกวดแผนการสอน 

2.2  มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาได้ระดับตามคุณภาพ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  3D รายวิชาที่
สอน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการพัฒนาสื่อการสอน 
3.  โครงการนิเทศการสอน 
4.  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน  
นักศึกษา 

2.3         
2.4  การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาด าเนินด าเนินการให้ครูทุก
คนก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.  สถานศึกษาควรให้ครูทุกคนใช้วิธีการ
จัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี มี มี มี 1.  โครงการครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.  โครงการอบรมให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลแก่ครูผู้สอน 
3.  โครงการกิจกรรมนิเทศการสอน 
4.  โครงการกิจกรรนักศึกษาประเมินนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

 3.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน 
4.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
5.  ครูน าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

     

2.5  การฝึกงานได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ  ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ  ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ  พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ  ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ  ปรับปรุง 
                                   เรง่ด่วน 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

5 
ดีมาก 

1.  โครงการ/กิจกรรม  ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อม
มีคู่มือการฝึกงาน 
2.  โครงการ/กิจกรรมนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนใน 
สถานประกอบการโดยวิทยาลัยฯ  ร่วมกับสถานประกอบการ 
3.  โครงการ/กิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ  
กับสถานประกอบการ 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

3.1  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  หรือวิทยาลัยฯ  เป็นไป
ตามเกณฑ์  ได้รับระดับตามคุณภาพ 

1.  มีกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.  ด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  ครั้ง 
3.  ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.  ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00   
5.  ด าเนินการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยฯ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

มี 
 

1 
 
 
มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 

มี 
 

1 
 
 
มี 
 
 

3.51 
 
 
 
 
มี 
 

มี 
 

1 
 
 
มี 
 
 

4 
 
 
 
 
มี 
 

มี 
 

1 
 
 
มี 
 
 

4.5 
 
 
 
 
มี 
 

1.  โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

3.2  การจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ได ้
5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ได ้
4  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ได ้
3  คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช ้
ปฏิบัติตามประเด็น  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ได ้
2  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น  1 , 2 , 3 , 4 , 5  ได ้
1  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการ/กิจกรรมจัดท าแบบพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  โครงการ/กิจกรรม  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.3  การพัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ได้ระดับตามคุณภาพ 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
2.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
3.  โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 

3.4       
3.5  การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ได้ระดับตามคุณภาพ 

1.  มีข้อมูลพื้นฐาน  9  ประเภทที่จ าเป็น
ส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงเป็นระบบ 
2.  มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายโดยมีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  9  ประการของเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.  โครงการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 
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 3.  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
โดยครู  บุคลากร  นักเรียนทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

    3.  โครงการอบรมครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้มีความสามารถ
และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่งานวิชาการ  
งานวิจัยและทางด้านวิชาชีพ 
5.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

3.6  การบริหารความเสี่ยง  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

1.  มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  
โครงการบริหารความเสี่ยง  5  ด้าน  เช่น  
ความปลอดภัย , การทะเลาะวิวาท ,  
ยาเสพติด , สังคม , การพนันมั่วสุม  โดย
การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
2.  มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ต่างๆ 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 
4.  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
5.  มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  3  ด้าน 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

1.  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-  กิจกรรมการให้ความรู้อบรมเก่ียวกับกฎจราจรและสวมหมวก
นิรภัย 
-  กิจกรรมต่อยอดเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
-  กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าแก้ไขข้อบกพร่องระบบไฟฟ้าใน
วิทยาลัยฯ 
-  กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาประสบการณ์นักเรียน นักศึกษา 
2.  โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาสังคม 
-  กิจกรรมอาชีวิจิตอาสาพัฒนาสังคมต่างๆ 
-  กิจกรรมฟุตบอลฮาเฮปลอดยาเสพติดสร้างพลังสามัคคี 
-  กิจกรรมสร้างมิตรภาพนักเรียนอาชีวะต่างสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 
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      3.  โครงการอาชีวะศึกษาห่างไกลยาเสพติด 
-  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและยาเสพติดจาก
ปัสสาวะ 
-  กิจกรรมน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 
4.  โครงการอาชีวะห่างไกลเอดส์  การพนันและม่ัวสุม 
-  กิจกรรมวันเอดส์โลก 
-  กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีเสี่ยงในวิทยาลัยฯ 
-  กิจกรรมงานนักศึกษาวิชาทหาร 

3.7  การจัดการระบบดูแลผู้เรียน  
ได้ระดับตามคุณภาพ 

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการ
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  มีระบบเครือข่าย 
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  
สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนและมี
ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
2.  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาหลัง
กิจกรรมเข้าแถว  กิจกรรมเยี่ยมบ้านหอพักลูกศิษย์ของครูที่
ปรึกษา 

3.8  การพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  และการใช้อาคาร
สถานที่  ห้องเรียน  โรงฝึกงาน ห้อง
ปฏิบัติงาน  และศูนย์วิทยบริการได้
ระดับตามคุณภาพ 

สถานศึกษามีการพัฒนาภูมิทัศน์และ
สถานที่ให้สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนที่
เริ่มมากขึ้น 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก สถานศึกษาได้จัดท าแผนงานการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม  
อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ให้
รองรับกับจ านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและปรับปรุงให้มีการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีความสวยงาม  ดังนี้ 
1.  โครงการปรัปบรุงพัฒนาภูมิทัศน์ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

      2.  โครงการปรับปรุงแสงสว่างภายใน – นอกอาคาร 
3.  โครงการปรับปรุงอาคารและโรงฝึกงาน 
4.  โครงการจัดท าที่พักผ่อนนักเรียน  นักศึกษา 
5.  โครงการจัดท าโรงจอดรถยนต์ – จักรยานยนต์ 
6.  โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
7.  โครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยในสถานศึกษา 
8.  โครงการประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ 

3.9  การบริหารจัดการวัสดุ  
อุปกรณ ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การ
จัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 
2.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ 
3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  โดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
4.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึง
พอใจโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 
5.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 

1.  โครงการซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บวัสดุ – ครุภัณฑ์งานพัสดุ 
2.  โครงการจัดหาเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

3.10  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.  สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการ 
และวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ  75 
2.  สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับทุนการศึกษาท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
3.  สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
4.  สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
5.  สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

1.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 2557 2558 2559 

3.11  การบริหารการเงินและ 
งบประมาณได้ระดับตามคุณภาพ 

มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 10 
1.  มีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต  
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน  ร้อยละ  25 
2.  มีรายจ่ายค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และสื่อ 
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ร้อยละ  1 
3.  มีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวดจัดแสดงโครงการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
ร้อยละ  5 
4.  มีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
ร้อยละ 5   

6.85 
 

13.55 
 
 

99 
 
 

0.27 
 
 
 
 

2.58 

8 
 

15 
 
 

100 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

9 
 

20 
 
 

100 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

10 
 

25 
 
 

100 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 

1.  โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  โครงการติดตามผลิตผลการค้าและสหกรณ์ 
3.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ 
4.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย 
5.  โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
6.  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและ
ระดับชาติ 

3.12  การระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

ปฏิบัติได้  5  ข้อ  -  ดีมาก 
ปฏิบัติได้  4  ข้อ  -  ดี 
ปฏิบัติได้  3  ข้อ  -  พอใช้ 
ปฏิบัติได้  2  ข้อ  -  ปรับปรุง 
ปฏิบัติได้  1  ข้อ  -  ปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงการ/กิจกรรมการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
2.  โครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
3.  โครงการ/กิจกรรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  มา
ฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียน  นักศึกษา 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี                                                  หน้า  | 25 

 

     
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์

 

 
การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยกระดับคุณภาพการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

4.1  การบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 
2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางาน
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการ  
กิจกรรมต่อไป 
3.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม 
4.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่
ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรม 
5.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย  3.51 – 5.00 
 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

1.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center 
2.  โครงการบริการฝึกอบรมวิชาชีพและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3.  โครงการบริการชุมชน/อ าเภอเคลื่อนที่ 
4.  โครงการอบรมระยะสั้น  108  อาชีพ 
5.  โครงการบริการซ่อมสร้างให้บริการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
6.  โครงการจัดอบรมทักษะวิชาชีพ 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  เผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

5.1  การบริหารจัดการโครงการ  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ 
งานวิจัยของผู้เรียน  ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนโดยสนับสนุนให้จัดการประกวด  
จัดแสดงและจัดให้นักเรียน  ปวช. ปี 3  
และ ปวส. ปี 2  จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์
หรืองานวิจัยเพื่อเป็นการวัดระดับคุณภาพ
ของนักเรียน นักศึกษารวมทั้งให้มีการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณะชนด้วย 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 1.  โครงงาน/โครงการ  ระดับ ปวช. 
2.  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3.  โครงการพัฒนาวิจัยต่อยอดท้องถิ่น 
4.  โครงการจุดประกายสายอาชีพเพ่ือน าเสนอผลงานของ
นักเรียน 

5.2  การบริหารจัดการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ 
งานวิจัยของครู 

1.  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
ด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  
จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 
3.  สถานศึกษาได้มีการจัดประกวดและได้
น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 

1.  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
2.  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัยด้านการเรียน
การสอน 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

 4.  สถานศึกษาได้น านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ของผลงานทั้งหมด  เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
5.  สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาคและชาติ 
 

มี 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
มี 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

6.1  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาต ิ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมได้ระดับ
ตามคุณภาพ 

ร้อยละของระดับความเหมาะสมการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  ศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  มีการจัดท า
โครงการและด าเนินโครงการอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  โดยทางวิทยาลัยฯ
จัดโครงการ  ดังนี้ 
1.  เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ   
2.  วันพ่อแห่งชาติ   
3.  วันแม่แห่งชาติ   
4.  วันเข้าพรรษา   
5.  โครงการท าความสะอาด  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

6.2  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียน 
ทุกคนเข้าโครงการกิจกรรมการปลูกฝัง 
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มี
การประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  5  โครงการ  วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ได้ปฏิบัติครบ  5  ข้อ  อยู่ในระดับดีมาก 
1.  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
2.  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  (กองทุน) 
3.  กิจกรรมปลูกพืชปลอดสารพิษ 
4.  โครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสถานตากอากาศบางปู 
5.  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวิทยาลัยฯ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

 ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินตรง
ส่วนประมาณค่า 1 – 5  ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมตั้งแต่  1  ครั้งข้ึนไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ตามประเด็นการพิจารณา 

     

6.3  การส่งเสริมด้านการกีฬา  และ
นันทนาการ  ได้ระดับตามคุณภาพ 

สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม  
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  ด าเนิน
โครงการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
และด าเนินการให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วม
โครงการทางสถานศึกษามีการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  รู้จักการท างานเป็น
ทีม  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  วิทยาลัยฯ  ตั้งเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจไว้ในเกณฑ์ระดับดี  ซึ่งวิทยาลัยฯ  มีการด าเนิน
โครงการและเกณฑ์อยู่ในระดับดี  โดยมีโครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการประกวดร้องเพลงวันแม่ 
2.  โครงการกีฬาสีภายในปี  2555 
3.  กิจกรรมสัมพันธ์  อชท. 
4.  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
5.  ฟุตซอลฮาเฮ 
 

6.4  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปัญหาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงานและโครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการอบรมธุรกิจและอุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

      2.  โครงการสหกรวิทยาลัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการฝึกประสบการณ์เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
4.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้จามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  โครงการธุรกิจพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี                                                  หน้า  | 31 

 

     
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์

 

การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

7.1  การประกันคุณภาพภายใน  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

1.  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
2.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษา 
3.  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
4.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
5.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี  2555 
2.  คู่มือการประกันคุณภาพฯ 
3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ  “ มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 ” 
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2555 
6.  โครงการศึกษาดูงานประกนคุณภาพฯ 

7.2  การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ได้
ระดับตามคุณภาพ 

ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2556  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการฯ  ทุกโครงการของวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ 
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การก าหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

8.1  การจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นได้ระดับตามคุณภาพ 

1.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
2.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
4.  สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 
5.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจ าปี 

มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 

1.  โครงการบริการฝึกอบรมวิชาชีพและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
2.  โครงการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ 
3.  โครงการจัดอบรมระยะสั้นสู่สถานประกอบการ 
4.  โครงการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ประชาชน 
5.  โครงการอบรมระยะสั้น  108  อาชีพ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

8.2  การใช้และพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสถานประกอบการได้
ระดับตามคุณภาพ 

1.  สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ชุมชน  สถานประกอบการ 
3.  สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4.  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
5.  สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาและตามข้อ  
1 – 4  ไม่เกิน  2  ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อย
ละ  50  ของจ านวนรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 

มี 
 
มี 
 
มี 
มี 
มี 

มี 
 
มี 
 
มี 
มี 
มี 

มี 
 
มี 
 
มี 
มี 
มี 

มี 
 
มี 
 
มี 
มี 
มี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

8.3  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา  ได้ระดับตามคุณภาพ 

สถานศึกษามีจ านวนครูผู้สอนระยะสั้นที่จัด
จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 

100 100 100 100 จัดอบรมการท าแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  บูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.4  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นได้ระดับตามคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ 
 

มี 
 
 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
มี 

มี 
 
 
 
 
 
มี 

1.  จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินครูผู้สอน 
2.  จัดให้ครูผู้สอนรายงานผลการสอนหลังจบการอบรม 
3.  จัดท าแผนการสอน 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

 เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 
3.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนดและ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 

 
 
มี 

 
 
มี 

 
 
มี 

 เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา 
3.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 

8.5  การระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นสั้น  ได้ระดับตามคุณภาพ 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น 
2.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
3.  สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
4.  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
อ่ืน  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

1.  ท าแผน/โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดฝึกอบรม 
2.  จัดหาวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วม
จัดฝึกอบรมตามรายวิชาที่เปิดสอน 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล เป้าหมาย 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  (โครงการ/กิจกรรม) 
ปีฐาน 2557 2558 2559 

 5.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการปรับปรุง 
 

มี มี มี มี  

8.6  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ได้รับการพัฒนา  ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนา 

100 100 100 100 1.  ส่งครูออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่เปิดสอน 
2.  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนตามรายวิชาที่เปิดสอน 

8.7  การบริหารการเงินและ
งบประมาณได้ระดับตามคุณภาพ 

มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการ
สอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  
ร้อยละ  40  ขึ้นไป 
 

95.32 45 50 55 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 
1.  โครงการ  108  อาชีพ 
2.  โครงการหลักสูตรระยะสั้น 

8.8  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม  2.00  
ขึ้นไป  ได้ระดับตามคุณภาพ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  
2.00  ขึ้นไป 
 

72 80 85 90 1.  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของผู้สอนและผู้เรียน 
2.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน 

8.9  การฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า  ได้ระดับตามคุณภาพ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับผู้ลงทะเบียน 

78 80 85 90 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพ 

8.10  การฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

1.  ด้านสุขภาวะทางกาย 
2.  ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ 
3.  ด้านสุขภาวะทางสังคม 
4.  ด้านสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ 

83 
84 
87 
89 

90 
90 
95 
95 

95 
95 

100 
100 

100 
100 
100 
100 

จัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บผลมาท าวิจัยเพื่อพัฒนาต่อไป 
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แบบบันทึกผลใบปฏิบัติงาน 
การก าหนดแผนปฏิบัติการระยะ  3  ปี  

กลยุทธ์ที่  1 
วัตถุประสงค์ที่  1.1  ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการปฐมนิเทศ 
นักเรียน  นักศึกษา 

1.1 ผู้เรียนม ี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 
2.00  ขึ้นไป 

นักเรียน – นักศึกษา
ร้อยละ 60 มีผลการ
เรียนสะสม 2.00 ขึ้น
ไป 

10,000 11,000 12,100 งานแนะแนวฯ 

2. โครงการประชุม 
ผู้ปกครองก่อนเปิด 
ภาคเรียน 

10,000 11,000 12,100 งานทะเบียน 

3.  โครงการสอน 
ซ่อมเสริม 

- - - ฝ่ายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค์ที่  1.2  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

ประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อผู้เรียน  3  ด้าน
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ , ด้านสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะท่ัวไป 
และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

สถานประกอบการ
หน่วยงาน  ชุมชน
มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของ
นักเรียน 

ผลประเมินความ 
พึงพอใจเฉลี่ย  3.51 
– 5.00  คิดเป็นร้อย
ละ  80  ขึ้นไป 

2,000 2,500 3,000 งานอาชีวศึกษาฯ 

 

วัตถุประสงค์ที่  1.3  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. อบรมเขียนแผนการ
เรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 

1 15,000 15,000 20,000 งานหลักสูตรฯ 

2. อบรมให้ความรู้ 
ออกแบบเครื่องมือ 

1 15,000 15,000 20,000 งานวัดผลฯ 

3. โครงการเรียนซ่อมเสริม 1 15,000 15,000 15,000 งานวัดผลฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  1.4  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
                         ตั้งแตง่ค่าเฉลีย่ระดบัชาติข้ึนไป 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการอบรมการ
ท าแผนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
(V –  NET)  
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้น
ไป 

100% 1,000 1,500 1,500 ฝ่ายวิชาการ 

2. โครงการอบรมการ
ท าสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

1,000 1,000 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

3. โครงการออกแบบ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1,000 1,000 1,000  ฝ่ายวิชาการ 

 

วัตถุประสงค์ที่  1.5  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
                          (V –  NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการอบรม
นักเรียน  นักศึกษาโดย
วิทยากรชาวต่างชาติ 

เพ่ือต้องการ
ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

100% 15,000 15,000 15,000 ฝ่ายวิชาการ 

2. โครงการจัดติว
ข้อสอบ  (V- NET)  ใน
กลุ่มภาษาอังกฤษ 

10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ที่  1.6 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
       
       
       

 
วัตถุประสงค์ที่  1.7  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับยอดนักเรียนแรกเข้า 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการครูที่
ปรึกษาพบนักเรียน 
นักศึกษา 

ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาเมื่อ
เทียบกับแรก
เข้า  ร้อยละ  
70  ขึ้นไป 

นักเรียน  นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาเม่ือ
เทียบกับแรกเข้ามี
จ านวน  ร้อยละ  70  
ขึ้นไป 

10,000 11,000 12,100 งานครูที่ปรึกษา 

2. โครงการส่ง SMS  
ถึงผู้ปกครอง 

10,000 11,000 12,100 งานครูที่ปรึกษา 

3. หารายได้ระหว่าง
เรียน 

10,000 11,000 12,100 งานแนะแนวฯ 
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กลยุทธ์ที่  2 
วัตถุประสงค์ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ  
                          ความตอ้งการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซยีน 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการพัฒนา 
หลักสูตรสมรรถนะของ
สถานศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และชุมชน 

มีการใช้และ 
พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ
หรือประชาคม
อาเซียนได้
ระดับตาม
คุณภาพ 

การน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
พัฒนาแล้วไม่เกิน  3  
ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อย
ละ  50  ของจ านวน
สาขางานที่จัดการเรียน
การสอน 

100,000 110,000 111,000 งานหลักสูตรฯ 

2. อบรมการเขียน
แผนการสอนการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะและ
ประกวดแผนการสอน 

 
วัตถุประสงค์ที่  2.2  ระดับคุณภาพในกรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการพัฒนาสื่อ
การสอน  และจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ 

มีการจัดท าแผน 
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
85  ขึ้นไป 

90,000 99,000 99,000  

2. การประเมินคุณภาพ
การสอนของครูผู้สอน
โดยนักเรียน นักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ที่  2.3  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
การด าเนินการให้ครู 
จัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี 
การสอนที่หลากหลาย 

คุณภาพใน
การจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชา 

ครูน าผลการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายไปจัดท า
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการเรียน
การสอน 

5,000 5,500 6,000 งานหลักสูตรฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการจัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. อบรมจัดท าแผนการ 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ครูได้มี
เครื่องมือวัด
และประเมินผล
ได้เหมาะสม
ตามทุกระดับชั้น
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีละครั้ง 15,000 15,000 20,000 งานหลักสูตรฯ 

2. จัดอบรมออกแบบ
เครื่องมือวัดและ 
ประเมินผล 

ปีละครั้ง 15,000 15,000 20,000 งานวัดผลฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  2.5  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ได้ระดับตามคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

โครงการนิเทศการ
ฝึกงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบโดย
วิทยาลัยฯ ร่วมกับ
สถานประกอบการ 

การฝึกงานได้
ระดับตาม 
คุณภาพ 

ผู้เรียนได้เข้าฝึกงานตรง
สัมพันธ์กับสาขางาน 

10,000 11,000 12,000 งานอาชีวศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี                                                  หน้า  | 41 

 

     
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์

 

กลยุทธ์ที่  3 
วัตถุประสงค์ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. มีโครงการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
กรรมการสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.เพื่อให้ทราบ 
ถึงระดับความ 
พึงพอใจของ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ที่มีต่อการ 
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.เพื่อให้ทราบ 
ข้อมูลที่ได้เพื่อ 
เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
ต่อไป 

ผลการประเมิน 5,000 5,500 6,000 งานวิจัยฯ 

2. โครงการประเมิน 
การพัฒนาคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้รงคุณวุฒิ 

1.เพื่อให้ทราบ 
ถึงระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.เพื่อน าผล
การประเมิน
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของ
กรรมการ
สถานศึกษาไป 
ปรับปรุงวางแผน
เพื่อพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

ผลการประเมิน 5,000 5,500 6,000 งานวิจัยฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  3.2 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

การจัดท า
แผนการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาได้
ระดับตาม
คุณภาพ 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

15,000 16,000 17,000 งานวางแผนฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.3   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1.โครงการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

การพัฒนา
สถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
ได้ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 5  ของจ านวน
ผลงานทั้งหมดน าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาคและชาติ 

50,000 60,000 70,000 งานวิจัยฯ 

2.โครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 

20,000 30,000 40,000 งานวิจัยฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.4  การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

ผู้บริหารมีการบริหารงาน 
ตามนโยบายของ 
หน่วยงานต้นสังกัดและมี
การจัดประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  
ครั้ง 

การประเมินผล
การบริหารงาน
และภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
โดยกรรมการ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานของภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร 
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

3,000 4,000 4,500 งานบริหารฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  3.5  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  

(จ านวน) 
ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยง
าน 

รับผิดช
อบ 

2557 2558 2559 

1. ขยายและปรับปรุง
ระบบเครือข่ายโดย
โครงสร้างพื้นฐาน  9  
ประการ  เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
2. สร้างและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

ขยายและ
ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
- มีโปรแกรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สร้างและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

บุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ได้
ใช้งานเกี่ยวกับ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,000 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 

งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

3. อบรมครูและเจ้าหน้าที่
ให้มีความสามารถและ
ทักษะในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

อบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 100,000 100,000 100,000 งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

4. พัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่
งานวิชาการ  งานวิจัยและ
ทางด้านวิชาชีพ 

สร้างเสริมบอร์ดในการ
แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 

 - - - งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

5. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการ 
ตัดสินใจ 

- แต่งตั้งคณะ 
กรรมการสารสนเทศ 
- ศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนา 
- ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 50,000 50,000 50,000 งานศูนย์
ข้อมูลฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  3.6  การบริหารความเสี่ยงได้ระดับตามคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมการให้ความรู้
อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
และการสวมหมากนิรภัย 

การบริหาร
ความเสี่ยงได้
ระดับตาม 
คุณภาพ 

- มีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนงานโครงการ
บริหารความเสี่ยง  5  
ด้าน 
 
- มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการต่างๆ 
- มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 
 
- มีการน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง 
- มีความเสี่ยงลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
งานความร่วมมือฯ 
งานกิจกรรม 
งานปกครอง 

- กิจกรรมต่อยอดเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- - - งานปกครอง 

- กิจกรรมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า  แก้ไขข้อบกพร่อง
ระบบไฟฟ้าในวิทยาลัย 

20,000 20,000 20,000 แผนกวิชา 
ช่างไฟฟ้า 
งานปกครอง 

- กิจกรรมปฏิบัติธรรม
พัฒนาประสบการณ์
นักเรียน นักศึกษา 

- - - งานปกครอง 
งานกิจกรรม 

2. โครงการอาชีวะจิตอาสา
พัฒนาสังคม 
- กิจกรรมอาชีวะจิตอาสา
พัฒนาสังคมต่างๆ 
 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 
งานปกครอง 

- กิจกรรมฟุตซอลฮาเฮ
ปลอดยาเสพติดสร้างพลัง
สามัคคี 

10,000 10,000 10,000 งานปกครอง 
งานกิจกรรม 

- กิจกรรมสร้างมิตรภาพ
นักเรียนอาชีวะต่าง 
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 งานปกครอง 

3. โครงการอาชีวะศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด 
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดและตรวจสารเสพ
ติดจากปัสสาวะนักเรียน 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 
งานความร่วมมือฯ 
งานกิจกรรม 
งานปกครอง 

- กิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 

5,000 5,000 5,000 งานปกครอง 
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โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
4. โครงการอาชีวะ
ห่างไกลเอดส์ 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 

  5,000 5,000 5,000 งานความร่วมมือฯ 
งานกิจกรรม 
งานปกครอง 

- กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ี
เสี่ยงในวิทยาลัยฯ 

  - - - งานปกครอง 

- กิจกรรมงานนักศึกษา
วิชาทหาร 

  - - - งานกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ที่  3.7   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะชีวิต
ในระหว่าง
การศึกษาเล่า
เรียนที่ดีข้ึน  ม ี 
คุณสมบัติที่ 
พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน  150  คน 
 

25,000 27,000 30,000 งานแนะแนวฯ. 
งานครูที่ปรึกษาฯ 

2. กิจกรรมครูที่ปรึกษา
พบนักเรียน 

นักเรียนทุกชั้นปี 

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านพัก
ลูกศิษย์ 

นักเรียนทุกชั้นปี 

4. กิจกรรมพบครูที่
ปรึกษาหลังกิจกรรมเข้า
แถว 

นักเรียนทุกชั้นปี 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.8  การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร  
                         สถานที ่ ห้องเรียน  โรงฝกึงาน  หอ้งปฏิบตังิานและศูนยว์ิทยบริการ   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการพัฒนาสภาพ 
สิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค 

พัฒนาสภาพ
สิ่งแวดล้อม
อาคารสถานที่
ให้มีภูมิทัศน์มี
คุณภาพ 

จ านวน  8  โครงการ 200,000 220,000 242,000 งานอาคาร
สถานที่ 
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วัตถุประสงค์ที่  3.9  การบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการ  การจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

สถานศึกษา
ประเมินความ 
พึงพอใจของ
ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
และผู้เรียน 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  คิด
เป็นร้อยละ  80  ขึ้น
ไป 

10,000 15,000 20,000 งานพัสดุ 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.10  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

คุณภาพใน
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

8,000 8,500 9,000 งานบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.11  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

การบริหาร
การเงินและ
งบประมาณได้
ระดับตาม 
คุณภาพ 

ร้อยละ  10  ของ
งบด าเนินการ 

1,200,000 1,300,000 1,๔00,000 งานวางแผนฯ 
หัวหน้าแผนกฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
 

2. โครงการติดตาม
ผลิตผลการค้าและสหกรณ์ 

ร้อยละ  25  ของค่า
วัสดุฝึก 

300,000 325,000 350,000 งานผลิตผลฯ 
งานวางแผนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น  108  อาชีพ 

 ร้อยละ  1  ของงบ 
ด าเนินการ 

326,800 359,480 395,430 งานหลักสูตรฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
งานวิจัยฯ 
ฝ่ายวางแผนฯ 
งานกิจกรรม 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

4. โครงการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 

ร้อยละ  5  ของงบ 
ด าเนินการ 

5. โครงการวันส าคัญของ
ชาติ  ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละ  5  ของงบ 
ด าเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ที่  3.12     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

ระดมทรัพยากร
ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

มีจ านวนสถาน
ประกอบการทั้งใน
ประเทศและหรือ
ต่างประเทศมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า  
20  แห่ง 

25,000 26,000 27,000 งานวางแผนฯ 
งานพัสดุ 
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กลยุทธ์ที่  4 
วัตถุประสงค์ที่  4.1  ยกระดับคุณภาพการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

   2557 2558 2559  
1. โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุง
เพ่ือชุมชน Fix It Center 

การบริหาร 
จัดการบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพได้
ระดับตาม 
คุณภาพ 

4  โครงการ 900,000 990,000 999,000 งานโครงการ
พิเศษฯ 

2. โครงการบริการฝึกอบรม
วิชาชีพและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

100,000 110,000 111,000 

3. โครงการบริหารชุมชน/
อ าเภอเคลื่อนที่ 

40,000 44,000 44,400 

4. โครงการอบรมระยะสั้น 
108  อาชีพ 

90,000 99,000 99,900 

5.  โครงการบริการซ่อม
สร้างให้บริการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ 

50,000 55,000 55,500 

6. โครงการจัดอบรม
ทักษะวิชาชีพ 

200,000 220,000 222,000 
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กลยุทธ์ที่  5 
วัตถุประสงค์ที่  5.1     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

   2557 2558 2559  
โครงการานักเรียนระดับ
ปวช. และ ปวส. 

การบริหาร
จัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนได้
ระดับตรง
คุณภาพ 

ดีมาก  (5  คะแนน) 
ปวช. 3 : 3  คน/1 ชิ้น 
ปวส. 2 : 2  คน/1 ชิ้น 

30,000 33,000 36,300 งานวิจัยฯ 

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ 

ดีมาก  (5  คะแนน) 
น าผลงานแต่ละแผนก
ไปประกวด 

90,000 99,000 108,900 

โครงการพัฒนา วิจัย ต่อยอด
นวัตกรรมในระดับชุมชน 

ดีมาก  (5  คะแนน) 
น าผลงานของนักเรียน
แต่ละแผนกไปช่วย
นวัตกรรมในระดับ
ชุมชนเพ่ิมผลผลิตและ
รายได้กับชุมชน 

30,000 33,000 36,300 

โครงการจุดประกายสาย
อาชีพเพ่ือน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก  (5  คะแนน) 
แนะน านักเรียนระดับชั้น
มัธยมตอนต้นและตอน
ปลายมาดูผลงานนักเรียน  
ระดับ ปวช.3  และ ปวส.
2  ประกวดผลงาน
นักเรียนและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

50,000 55,000 60,500 

 
วัตถุประสงค์ที่  5.2  การบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยครู     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ท าวิจัยด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู
จัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรคห์รือ
งานวิจัย 

ครูท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  5  ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด 

5,000 6,000 7,000 งานวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ที่  6 
วัตถุประสงค์ที่  6.1  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

   2557 2558 2559  
โครงการจัดกิจกรรมด้าน
การปลูกฝังจิตส านึกระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาต ิ 
เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุข
และทะนุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม
ตามคุณภาพ 

5  โครงการ 22,900 25,190 27,709 งานกิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ที่  6.2     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

   2557 2558 2559  
1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  
(ป้อมพระจุลฯ) 

การปลูกฝัง 
จิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้
ระดับตาม
คุณภาพ 

5  โครงการ 
ปฏิบัติตามประเด็น 

ครบ  5  ข้อ 

20,000 22,000 24,200 งานกิจกรรม 

2. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

30,000 33,000 36,300 งานกิจกรรม 

3. กิจกรรมปลูกพืชปลอด
สารพิษ 

30,000 33,000 36,300 งานกิจกรรม 

4. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
สถานตากอากาศบางปู 

30,000 33,000 36,300 งานกิจกรรม 

5. กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วิทยาลัยฯ 

30,000 33,000 36,300 งานกิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ที่  6.3   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการมุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาท างานเป็นหมู่คณะ
และส่งเสริมให้นักเรียนมี
บุคลิกภาพและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
2. โครงการกีฬาสีภายใน 

เพ่ือส่งเสริม
ด้านกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
 
 

จ านวนโครงการ  5  
โครงการ  เป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักท างานเป็นทีม  
และมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

35,000 40,000 50,000 งานกิจกรรม 

1. โครงการประกวดร้อง
เพลงวันแม่ 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
นันทนาการ 

2. โครงการกีฬาสีภายใน 
 

เพ่ือส่งเสริม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
การท างาน
ร่วมกันเป็น 
หมู่คณะ 

3. กิจกรรมสัมพันธ์ อชท. เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานเป็นหมู่
คณะและกิจกรรม
นันทนาการ 

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมด้าน
นันทนาการ
และการวาง
แผนการท างาน 

5. ฟุตซอลฮาเฮ ส่งเสริมด้าน
กีฬา 
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วัตถุประสงค์ที่  6.4 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการให้ความรู้และ
ความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การปลูกจิต 
ส านึกด้าน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

โครงกรให้ความรู้และ
ความเข้าใจของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 22,000 24,200 งานกิจกรรม 

2. โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน 

โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน 

5,000 5,500 6,050 งานกิจกรรม 

3. โครงการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือ
ใช้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์จากของ
เหลือใช้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 5,500 6,050 งานกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่  7 
วัตถุประสงค์ที่  7.1     

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การประกัน
คุณภาพภายใน
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

25,000 28,000 30,000 งานประกันฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  7.2 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการฯ  ต่างๆ  ของ
วิทยาลัยฯ  ตามตัวบ่งชี้  7  
มาตรฐาน  34  ตัวบ่งชี้
และฝึกอบรมวิชาชีพ  1  
มาตรฐาน  10  ตัวบ่งขี้ 

การด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555  
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
การตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ  5  
คะแนน  เท่ากับดีมาก 

5,000 6,000 7,000 หัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดตาม
ตัวบ่งชี้ 
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กลยุทธ์ที่  8 
วัตถุประสงค์ที่  8.1  เพ่ิมประสิทธภาพในการอบรมวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการบริการฝึกอบรม
วิชาชีพและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

การจัดท าแผน 
บริหารจัดการ 
ฝึกอบรม 
หลักสูตร
วิชาชีพระยะ
สั้นได้ระดับ
ตามคุณภาพ 

4  โครงการ 100,000 110,000 111,000 งานโครงการ
พิเศษฯ 

2. โครงการจัดอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทางด้านวิชาชีพ 

200,000 220,000 222,000 

3. โครงการจัดอบรมระยะ
สั้นสู่สถานประกอบการ 

90,000 99,000 99,900 

4. โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้ประชาชน 

80,000 88,000 88,800 

5. โครงการอบรมระยะสั้น  
108  อาชีพ 

90,000 99,000 99,900 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.2 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 

การใช้และ
พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
วิชาชีพที่
สอดคล้องกับ
ความต้องกา
ราของชุมชน
และสถาน
ประกอบการ
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ของรายวิชาที่เปิด
สอน 

50,000 55,000 55,500 งานหลักสูตรฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  8.3 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
อบรมการท าแผนการ 
เรียนรู้ 

การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน 

3,000 3,300 3,330 ฝ่ายวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.4 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม
และประเมินครูผู้สอน 

การฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นได้ระดับ
ตามคุณภาพ 

มีครูผู้สอนผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน 

- - - ฝ่ายวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.5 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการฝึกอบรม 

การระดม
ทรัพยากรใน
การจัดการ 
ฝึกอบรม 
หลักสูตร
วิชาชีพระยะ
สั้นได้ระดับ
ตามคุณภาพ 

มึการระดมทรัพยากร
ในการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า  60  ของรายวิชา
ที่เปิดสอน 

10,000 11,000 11,100 งานโครงการ
พิเศษฯ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จากภายนอกท่ีมี่ความรู้
ความสามารถเข้าร่วมจัด
ฝึกอบรมตามรายวิชาที่
เปิดสอน 

มีวิทยากรภายนอกเข้า
ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  40  ของ
รายวิชาที่เปิดสอน 

20,000 22,000 22,200 งานบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ที่  8.6 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
1. ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

ครูผู้สอนระยะ
สั้นที่ได้รับการ
พัฒนาได้
ระดับคุณภาพ 

ครูผู้สอนในรายวิชา
ระยะสั้นอยากฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า  80% 

50,000 55,000 55,500 ฝ่ายวิชาการ 

2. อบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ในรายวิชาที่เปิดสอน 

ครูผู้สอนในรายวิชา
ระยะสั้นได้รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า  50% 

50,000 55,000 55,500 ฝ่ายวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.7 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นสู่ชุมชน 
  -  108  อาชีพ 
  -  หลักสูตรระยะสั้น 

การบริการ
การเงินและ
งบประมาณได้
ระดับตาม
คุณภาพ 

40 %  ขึ้นไป 359,480 395,428 434,970 ฝ่ายวิชาการ 
งานหลักสูตรฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.8   

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

1. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพของผู้สอน
และผู้เรียน 

การฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่มีผล
การฝึกอบรม 
2.00 ขึ้นไป  
ได้ระดับตาม
คุณภาพ 

ร้อยละ  72 50,000 55,000 55,500 งานหลักสูตรฯ 

2. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและอุปกรณ์
การเรียน 

50,000 55,000 55,500 งานหลักสูตรฯ 
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วัตถุประสงค์ที่  8.9  เพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพ  (ระยะสั้น) 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ร้อยละของ 
ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมกับ 
ผู้ลงทะเบียน
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

นักเรียน  นักศึกษาของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ลงทะเบียนแรกเข้าไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  60 

50,000 55,000 55,500 ฝ่าย
วิชาการ 
งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่  8.10 

โครงการ/กิจกรรม 
(กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ) 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงกลยุทธ์) 

เป้าหมาย 
(ระบุผลลัพธ์  (จ านวน) 

ของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 

จัดท าแบบสอบถามเพ่ือ
เก็บผลมาท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาต่อไป 

การฝึกอบรม
ที่มีต่อการน า
ความรู้
ความสามารถ
ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 10,000 11,000 11,100 งานวิจัยฯ 

 


