แผนปฏิบัติการประจาปี
ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
จังหวัดกาแพงเพชร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

-ก-

คานา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2561 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ให้เหมาะสมกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า“ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยได้
กาหนดพันธกิจ จานวน 4 พันธกิจ 12 กลยุทธ์ 16 แผนงาน 22 โครงการ 92 กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อมนี้สถานศึกษา
ได้จัดจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งหวังให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2561 ขึ้นครั้งนี้ ได้รับความคาแนะนาจากผู้บริหาร
ระดับสูงในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
สานักงานประกันคุณภาพภายใน.
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1


ส่วนที่ 2

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี ปีการศึกษา 2561
ตารางโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561

คณะผู้จัดทา
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18
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28
53

…………………………………………..

ส่วนที่ 1
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์(Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ไว้ดังนี้
“จัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ค้นหาและพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียน บริหารอย่างมี
ส่วนร่วม สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร ตอบสนองท้องถิ่นและสังคม ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง”

3.2 พันธกิจ(Mission)
เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนด จึงได้กาหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์(Goals) รองรับการพันธกิจ ไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผล
การประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

-2เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีขึ้นไป

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับการดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างครู
และผู้เรียน เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นแนวทางสู่การดารงชีวิต
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

3.3 กลยุทธ์(Strategy)
เพื่อให้เป้าประสงค์(Goal) ตามพันธกิจบรรลุผล สถานศึกษาจึงกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละ
พันธกิจเป็นกลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีว
ศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1

2
3

2 บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการ
1
ศึกษาของสถานศึกษาและนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถ
ทางานได้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
ความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

-3ที่

พันธกิจ
2

3

4

5
3 ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
4 ส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปบูรณาการกับการดารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม

6
1
2
1

กลยุทธ์
จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อม
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้ม แข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษามอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดี
เสริมระบบดูแลผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง
สรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ครู บุคลากร และผู้เรียนนาไปบูรณาการกับการดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
3) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 มีจานวน 3 กลยุทธ์ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถทางานได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.1.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาคุณภาพผลการจัดการศึกษา
(จำนวน 2 โครงกำร 7 กิจกรรม)
1.1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีให้เป็นไปตาม
หลักสูตร จานวน 5 กิจกรรม
1.1.1) กิจกรรมการจัดตารางสอนสาหรับผู้เรียน
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาแผนการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียน
เป็นสาคัญ และการบันทึกหลังการสอนของครู
1.1.3) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.4) กิจกรรมนิเทศการเรียนสอน
1.1.5) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน

-51.2) โครงการจัดทาฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 กิจกรรม
1.2.1) กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละจานวนผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยในหมวดทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 2.00
2) ร้อยละจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี
3) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปี
สุดท้าย ณ เดือนพฤษภาคม ของปีการศึกษาที่มีการประเมิน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.2.1 เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. มีความสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพ จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จานวน 5 กิจกรรม
1.1.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
1.1.3) กิจกรรมศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1.1.4) กิจกรรม Yamaha Moto Challenge
1.1.5) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL
1.2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 กิจกรรม
1.2.1) กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีพ และวิชาชีพ
เฉพาะของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายสาขาวิชาเกินกว่าค่าเฉลี่ย 2.0
2) ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(ภาคปฏิบัติ)เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเมินที่กาหนด
3) ร้อยละของจานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนแบบ
PBL(Project Best Learning)เกินกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

-64) ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการจากการฝึกงานของผู้เรียนที่
มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.3.1 เป้าประสงค์
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
2.3.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 4 โครงการ 27 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จานวน 4
โครงการ 27 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการบริหารจัดการกิจกรรมตามแนวทางคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (จานวน 8 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการประชุม/อบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
แก่ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับคณะผู้บริหาร
1.1.3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
1.1.4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับนักเรียนนักศึกษา
(ค่ายคุณธรรม)
1.1.5) กิจกรรมประเมินผลการดาเนินการและกาหนดแนวทางการพัฒนา
1.1.6) กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
1.1.7) กิจกรรมสอบธรรมะ
1.1.8) กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
1.2) โครงการส่งเสริมการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(จานวน 8 กิจกรรม)
1.2.1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญ
ทางศาสนา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมวันมาฆบูชา

-71.2.2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ (วันแม่)
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
- กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช
1.2.3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.4) กิจกรรมการดาเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย
1.2.5) กิจกรรมการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.2.6) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
1.2.7) กิจกรรมรดน้า ดาหัว วันสงกรานต์
1.2.8) กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน
1.3 โครงการจิตอาสาใส่ใจใสสะอาด(จานวน 1 กิจกรรม
1.3.1) กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต
1.3) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (จานวน 9 กิจกรรม)
1.3.1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ PCCT 2018
1.3.2) กิจกรรม FRESCHY-TO BE NUMBER ONE
1.3.3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
1.3.4) กิจกรรมชมรมนักวิชาชีพในอนาคต
1.3.5) กิจกรรมชมรมฟุตบอล
1.3.6) กิจกรรมชมรมฟุตซอล
1.3.7) กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ
1.3.8) กิจกรรมชมรมดนตรี
1.3.9) กิจกรรมชมรมภาษา
1.4) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(จานวน 2 กิจกรรม)
1.4.1) กิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.4.2) กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-82.2.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
2) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และการ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างน้อย 1 กิจกรรม
3) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างน้อย 1 กิจกรรม
4) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม
5) ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
2) เพื่อจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 มีจานวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการปรับปรุงรายวิชา กาหนดรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 เป้าประสงค์
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบ
การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 โครงการ
5 กิจกรรม ได้แก่

-91.1) โครงการพัฒนาคุณภาพรายวิชาเพื่อสนองท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการ (จานวน 5 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการสารวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา
1.1.2) กิจกรรมการพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
1.1.3) กิจกรรมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่พัฒนา
1.1.4) กิจกรรมการประเมินการพัฒนารายวิชา
1.1.5) กิจกรรมการส่งเสริมการนารายวิชาที่พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
2) การส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
3) การส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4) การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนารายวิชาที่พัฒนาไปใช้ในการเรียนการสอน
5) มีหลักฐานแสดงความร่วมมือการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีต่อการ
พัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด มีการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้ม แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.2.1 เป้าประสงค์
จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยครูได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยทางาน ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาศักยภาพครู จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ได้แก่

-101.1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน(จานวน 3 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมครูและบุคลากรในแผนกสาขา
ที่ปฏิบัติงาน
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล
1.1.3) กิจกรรมสวัสดิการออมทรัพย์
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) มีการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
3) จานวนครูและบุคลากรได้รับรางวัล
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
2.3.1 เป้าประสงค์
มีการจัดกระบวนการหรือเทคนิควิธีการบริหารจัดการบุคลากร การพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
2.3.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 4 แผนงาน จานวน 4 โครงการ 10 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานบริหารจัดการบุคลากร จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร
1.1.1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.2) กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร
2) แผนงานบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายใน
จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา (จานวน 3 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
1.1.2) กิจกรรมส่งเสริม 5 ส.
1.1.3) กิจกรรมการบริการด้านสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมชุมชน
3) แผนงานบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ (จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม)
1.1) โครงการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ (จานวน 2 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรม
บริหารสถานศึกษา
1.1.2) กิจกรรมการบริการ ICT และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ให้กับนักศึกษาเพื่อการ
ค้นคว้าข้อมูลด้านการเรียนการสอน และจัดทารายงานเพื่อการเรียน
การสอน

-114) แผนงานงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (จานวน 1 โครงการ
3 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (จานวน 3 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมกาหนดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
1.1.2) กิจกรรมดาเนินการติดตามงบประมาณตามแผน
1.1.3) กิจกรรมการจัดทาและตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชี
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
2) มีรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร สอดคล้องกับแผนงานงบประมาณ
ประจาปีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
3) มีรายจ่ายสนับสนุนด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อสาหรับการเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ สอดคล้องกับแผนงานงบประมาณประจาปีอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
4) มีรายจ่ายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
5) มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้อง
แผนงานงบประมาณประจาปีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ
15 ของงบดาเนินการ
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.4.1 เป้าประสงค์
จัดกระบวนการหรือเทคนิควิธีการและมีความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการนา
นโยบายสาคัญสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2.4.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 2 แผนงาน จานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ จานวน 2 โครงการ
7 กิจกรรม ได้แก่

-121.1) โครงการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายสาคัญ (จานวน 4 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ
1.1.2) กิจกรรมการกาหนดแผนงานและดาเนินงานตามนโยบายสาคัญโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
1.1.3) กิจกรรมการติดตาม กากับและตรวจสอบการดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญ
1.1.4) กิจกรรมการประเมิน สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญเพื่อ
การพัฒนาต่อเนื่อง
1.2) โครงการกาหนดกิจกรรมตามแนวทางการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ (จานวน 3 กิจกรรม)
1.2.1) กิจกรรมประชุมวางแผนนโยบายการจัดกิจกรรมตามโครงการระหว่าง
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง
1.2.2) กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนดกิจกรรมการดาเนินรายการการเพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
- กิจกรรมย่อย เรื่องหนังสือสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องกิจกรรมเสริมสาหรับผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ
1.2.3) กิจกรรมสรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
4 ฝ่าย
2) แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ได้แก่
2.1) โครงการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
2.1.1) กิจกรรมการทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
โดยการมีส่วนร่วม
2.1.2) กิจกรรมการดาเนินแผนงาน และการกากับติดตามการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
2.1.3) กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการรายงานผล และการพัฒนา
คุณภาพต่อเนื่อง
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2) การบรรจุการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยร่วมกัน
กาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย

-133) มีคณะทางานในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเป้าหมายที่กาหนด
4) มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย และกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
5) มีกิจกรรม/โครงการตามนโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา ในแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดี
2.5.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่
ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ต่อการเรียนทางสายวิชาชีพของผู้เรียน ที่สามารถสร้าง
คุณภาพชีวิตและสังคม นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
2.5.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานดาเนินกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษา จานวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ
1.1.1) กิจกรรมจิตอาสาและบริการวิชาชีพ
1.1.2) กิจกรรมการบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์สาหรับชุมชน
1.1.3) กิจกรรม Fix it center
1.1.4) กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา
1.1.5) กิจกรรมเชิดชูศิษย์ดีเด่นและสถานประกอบการ
1.1.6) กิจกรรมพิธีมอบใบสาคัญทางการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1.1.7) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
1.1.8) กิจกรรมส่งเสริมการประกวดและแข่งขัน
1.1.9) กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ
2.5.3 ตัวชี้วัด
1) ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางสายวิชาชาชีพมากขึ้น
2) สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลงานด้านต่างๆของสถานศึกษา จากช่องทาง
ต่างๆ
3) การให้ความร่วมมือและสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชน หน่วยงาน
องค์กร กลุ่มบุคคล สถานประกอบการ ทางวิชาการและวิชาชีพ หรืองานสาธารณประโยชน์
4) มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี

-142.6 กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมระบบดูแลผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.6.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษาจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ออกกลางคันน้อยที่สุด โดยการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยเสี่ยงด้านต่างๆ
2.6.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานส่งเสริมการดูและช่วยเหลือผู้เรียน จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความสาเร็จทางการศึกษา
1.1.1) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
1.1.2) กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน
1.1.3) กิจกรรมโฮมรูม
1.1.4) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน(ด้านสารเสพติด,เอดส์,
การส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก)
2.6.3 ตัวชี้วัด
1) อัตราร้อยละการออกกลางคันผู้เรียน
2) มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
การพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย
ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2.1.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

-152.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานงานพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 1 โครงการ
2 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
1.1.1) กิจกรรมความร่วมมือจากบุคคลภายนอก/วิทยากรเพื่อการศึกษา
ทุกสาขางาน
1.1.2) กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ด้านทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียน (งบประมาณการ
เดินทางไปประชุมร่วมสถานประกอบการ การจัดประชุมสถาน
ศึกษา ผู้ประกอบการ จัดเด็กลงร้าน)
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2) ได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
3) ได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4) มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2.2.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์
งานวิจัย ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่
1.1) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
1.1.1) กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอน

-161.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครงงานพัฒนาวิชาชีพ สื่อ นวัตกรรมเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์สาหรับผู้เรียน
1.1.3) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
1.1.4) กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2) มีชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระหว่างครูด้วยกัน หรือระหว่างครูกับผู้เรียน
3) ชิ้นงานได้นาไปใช้ประโยชน์
4) ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้รับ
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์สถานศึกษา หรือช่องทางอื่น
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับการ
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างครู
และผู้เรียน
2) เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นแนวทางสู่การ
ดารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู
บุคลากร และผู้เรียนนาไปบูรณาการกับการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2.2.1 เป้าประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างครู และ
ผู้เรียน เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นแนวทางสู่การดารงชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
1) แผนงานส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
(จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม)
1.1) โครงการส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จานวน 5 กิจกรรม) ได้แก่
1.5.1) กิจกรรมการอบรมความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5.2) กิจกรรมปลูกฝังการออมเพื่ออนาคตและการใช้เทคโนโลยีการเงิน
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2.2.3 ตัวชี้วัด
1) กระบวนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการ
พิจารณา ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2) ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3) หลักฐานและข้อมูลประกอบตามประเด็นการพิจารณา
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2561
(ระยะเวลา1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)
หมวดรายรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวส.)
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวช.)
รายได้ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน
รายได้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล
รายได้สนับสนุน
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวส)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวช)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าหนังสือเรียน)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดอกเบี้ยรับ
รวมประมาณการรายรับ
หมวดรายจ่าย
แผนกบริหาร
เงินเดือนครูและผู้บริหาร
เงินเดือนบุคลากรสนับสนุน
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
ค่าตอบแทน
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่ารับรอง
แผนงานทั่วไป
ค่าซ่อมแซมและบารุงยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมและบารุงเครื่องใช้สานักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าไปรษณีย์
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าวารสาร
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

3,208,400.1,962,450.45,000.6,540,000.700,000.854,000.1,290,000.215,000.98,900.387,000.204,250.35,000.15,540,000.-

4,794,000.625,800.162,594.1,000,000.500,000.20,000.60,000.15,000.550,000.8,000.60,000.15,000.9,600.2,500,000.1,691,106.-
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แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าตาราเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อประกอบการเรียนการสอน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2561
รวมประมาณการรายจ่าย

215,000.387,000.98,900.350,000.2,478,000.15,540,000.-
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โครงการและกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
(จานวน 16 แผนงาน 22 โครงการ 92 กิจกรรม)
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพผลการจัดการศึกษา
(จานวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม)
1.1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักการ
ทฤษฎีให้เป็นไปตามหลักสูตร (จานวน 5 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมการจัดตารางสอนสาหรับผู้เรียน
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาแผนการเรียนการสอน
ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญ และการบันทึกหลังการ
สอนของครู
1.1.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ
1.1.4 กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.1.5 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
1.2 โครงการจัดทาฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
(จานวน 1 กิจกรรม)
1.2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา
2. แผนงานพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพ (จานวน 1
โครงการ 5 กิจกรรม)
2.1 โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (จานวน 5 กิจกรรม)
2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี
2.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้เรียน
2.1.3 กิจกรรมศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิชาชีพ
2.1.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทักษะและความรู้แก่
ผู้เรียน(การศึกษาดูงาน)
2.1.4 กิจกรรม Yamaha Moto Challenge
2.1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

266,000
265,000
พฤษภาคม และ
ตุลาคม 2561
พฤษภาคม และ
ตุลาคม 2561

5,000

นางทับทิม

2,000

นางทับทิม

ตลอดปีการศึกษา

5,000

นางทับทิม

กันยายน 2561,
มกราคม 2562
ตลอดปีการศึกษา

3,000

นางทับทิม

(งบเรียนฟรี
15 ปี)
250,000
1,000

น.ส.ธีรดา

1,000

นายภูวเดช

พฤษภาคม-สิงหาคม
2561

113,000
ตลอดปีการศึกษา
มกราคมกุมภาพันธ์2562
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
2/2561
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

108,000
7,000

นายเบญจะ

1,000

นางอัญญ์มาลี

50,000

นส.สุพรรษา

150,000

นส.สุพรรษา

40,000
10,000

นายชนะ
นส.กิติมาภรณ์
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โครงการ/กิจกรรม
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
(จานวน 1 กิจกรรม)
2.2.1 กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษา
3. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ (จานวน 5 โครงการ 31 กิจกรรม)
3.1 โครงการบริหารจัดการกิจกรรมตามแนวทาง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (จานวน 7 จกรรม)
3.1.1 กิจกรรมการประชุม/อบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรมแก่ครูบุคลากร ผู้เรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับคณะ
ผู้บริหาร
3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.1.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์สาหรับ
นักเรียนนักศึกษา(ค่ายคุณธรรม)
3.1.5 กิจกรรมประเมินผลการดาเนินการและกาหนด
แนวทางการพัฒนา
3.1.6 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม
3.1.7 กิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆ เช่น บริจาคโลหิต
สอบธรรมะ และอื่นๆ
3.18 กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
3.2 โครงการส่งเสริมการรักชาติ เทิดทูนพระมหา
กษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (จานวน 5 กิจกรรม)
3.2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วน
ร่วมวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมวันมาฆบูชา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

5,000
กันยายน 2561มีนาคม 2562

5,000

นายไพฑูรย์

706,000
181,000
มิถุนายน 2561

20,000

นายไพฑูรย์

ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ตลอดปีการศึกษา

10,000

นายไพฑูรย์

10,000

นายไพฑูรย์

60,000

นายไพฑูรย์

เมษายน 2562

1,000

นายไพฑูรย์

ตลอดปีการศึกษา

20,000

นส.สุกันญา

ตลอดปีการศึกษา

10,000

นายอเนก

มิถุนายน

50,000
155,000

นส.กุญชรี

ตลอดปีการศึกษา

20,000

นส.กุญชรี
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตามกาหนดการ

3.2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ
และพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ (วันแม่)
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
- กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช
3.2.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและ
ตลอดปีการศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.2.4 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (สิงหาคม)
นักศึกษาตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
ดาเนินการตลอดปี
3.2.5 กิจกรรมการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมด้าน ตลอดปีการศึกษา
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.2.6 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ธันวาคม
3.2.7 กิจกรรมรดน้า ดาหัว วันสงกรานต์
เมษายน2562
3.2.8 กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน
มกราคม2562
3.3 โครงการจิตอาสาใส่ใจใสสะอาด(จานวน 1 กิจกรรม)
3.3.1 กิจกรรมจิตอาสาต้านการทุจริต
ตลอดปีการศึกษา
3.3 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (จานวน 9
กิจกรรม)
3.3.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ PCCT 2018
มิถุนายนกรกฎาคม
3.3.2 กิจกรรม FRESCHY-TO BE NUMBER ONE
3.3.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
3.3.4 กิจกรรมชมรมนักวิชาชีพในอนาคต
3.3.5 กิจกรรมชมรมฟุตบอล
3.3.6 กิจกรรมชมรมฟุตซอล
3.3.7 กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ
3.3.8 กิจกรรมชมรมดนตรี
3.3.9 กิจกรรมชมรมภาษา
3.3.10 ชมรมจิตอาสาใส่ใจใสสะอาด

มิถุนายนกรกฎาคม
มิถุนายนพฤศจิกายน
ตลอดปีการศึกษา
กรกฎาคม-ธันวาคม
กรกฎาคม-ธันวาคม
กรกฎาคม-ธันวาคม
กรกฎาคม-ธันวาคม
กรกฎาคม-ธันวาคม
กรกฎาคม-ธันวาคม

งบประมาณ

หมายเหตุ

10,000

สิบเอกปริเยศ

20,000

นายภูวเดช

15,000

นายภูวเดช

20,000

นายภูวเดช

10,000
10,000
50,000

นส.กุญชรี
นส.กุญชรี
นายประหลาด

30,000
300,000

นายภูวเดช

5,000

10,000

อ.ธันยรัตบัญชี)
อ.ปริเยศคอม)*
อ.กชกร(ค้าปลีก)
อ.จิรวัฒน์ (ชย.)
นายภูวเดช

150,000

นายพนิต

50,000
30,000
30,000
10,000
10,000
5,000
10,000

นส.สุพรรษา
นส.สุกันญา
นส.สุกันญา
นายวรวิทย์
นายภูวเดช
นส.กมลรัตน์
นายภูวเดช
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โครงการ/กิจกรรม
3.4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (จานวน 2 กิจกรรม)
3.4.1 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในสถานศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.4.2 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4.แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพรายวิชาเพื่อสนองท้องถิ่น
และสถานประกอบการ จานวน 5 กิจกรรม
4.1.1 กิจกรรมการสารวจความต้องการในการพัฒนา
รายวิชา
4.1.2 กิจกรรมการพัฒนารายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4.1.3 กิจกรรมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่พัฒนา
4.1.4 กิจกรรมการประเมินการพัฒนารายวิชา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

70,000
ตลอดปีการศึกษา

3,000

นายอัศนัย

ตลอดปีการศึกษา

2,000

นส.กิติมาภรณ์

มิถุนายน-ตุลาคม

5,000

นส.กิติมาภรณ์

ภาคเรียนที่ 1

5,000

นส.กิติมาภรณ์

ตลอดปีการศึกษา

50,000

นส.กิติมาภรณ์

ตุลาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2562
ภาคเรียนที่ 1,2

2,000

นส.กิติมาภรณ์

3,000

นส.กิติมาภรณ์

4.1.5 กิจกรรมการส่งเสริมการนารายวิชาที่พัฒนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนงานพัฒนาศักยภาพครู จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
5.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน(จานวน
3 กิจกรรม)
5.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา
ในแผนกสาขาที่ปฏิบัติงาน
5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล
ตลอดปีการศึกษา
5.1.3 กิจกรรมสวัสดิการออมทรัพย์
ตลอดปีการศึกษา
6. แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร (จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม)
6.1 โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร
(จานวน 2 กิจกรรม)
6.1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
มิถุนายน 2561,พฤศจิกายน
สถานศึกษา
2561, เมษายน 2562
6.1.2 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร
เดือนละ 1 ครั้งทุก
เดือน

70,000
70,000
10,000

นส.สุกันญา

10,000
50,000
30,000
30,000

นส.สุกันญา
นางทับทิม

10,000

นายประหลาด
จันทะโก
นส.กมลรัตน์
นาคนาม

20,000
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน

7. แผนงานบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมภายใน (จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม)
7.1 โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
(จานวน 3 กิจกรรม))
7.1.1 กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
ตลอดปีการศึกษา
7.1.2 กิจกรรมส่งเสริม 5 ส.
ตลอดปีการศึกษา
7.1.3 กิจกรรมการบริการด้านสถานที่สาหรับจัด
ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมชุมชน
8. แผนงานบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ (จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม)
8.1 โครงการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
(จานวน 2 กิจกรรม)
8.1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา
และโปรแกรมบริหารสถานศึกษา
8.1.2 กิจกรรมการบริการ ICT และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
ตลอดปีการศึกษา
ให้กับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าข้อมูลด้านการเรียน
การสอน และจัดทารายงานเพื่อการเรียนการสอน
9. แผนงานงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
9.1 โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
(จานวน 3 กิจกรรม)
9.1.1 กิจกรรมกาหนดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
พฤษภาคม
9.1.2 กิจกรรมดาเนินการติดตามงบประมาณตามแผน
พฤศจิกายน2561,
พฤษภา คม2562
9.1.3 กิจกรรมการจัดทาและตรวจสอบตามมาตรฐาน
กุมภาพันธ์การบัญชี
เมษายน 2562
9.1.4 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับการ
ตลอดปีการศึกษา
เรียนการสอน
10. แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
จานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม
10.1 โครงการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายสาคัญ
(จานวน 4 กิจกรรม)
10.1.1 กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
พฤษภาคม
ในนโยบายสาคัญ
10.1.2 กิจกรรมการกาหนดแผนงานและดาเนินงาน
มิถุนายนตามนโยบายสาคัญโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
กรกฎาคม

งบประมาณ

หมายเหตุ

130,000
130,000
100,000
10,000
20,000

นางน้าฝน
นายอเนก
นายอเนก

120,000
120,000
70,000
50,000

สิบเอกปริเยศ
จันทะโก
นายสิทธิพร
วิเชียรโขติ

32,000
32,000
1,000
1,000

นส.สุกันญา
นส.ธันยรัตน์

30,000

นส.ธันยรัตน์

200,000

นางน้าฝน

104,000
95,000
1,500

นส.กมลรัตน์

2,000

นส.กมลรัตน์
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

10.1.3 กิจกรรมการติดตาม กากับและตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
10.1.4 กิจกรรมการประเมิน สรุปผลการดาเนินงานตาม
มกราคมนโยบายสาคัญเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง
กุมภาพันธ์2562
10.2 โครงการกาหนดกิจกรรมตามแนวทางการ
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของกระทรวง ศึกษาธิการ (จานวน 3 กิจกรรม)
10.2.1 กิจกรรมประชุมวางแผนนโยบายการจัด
พฤษภาคมกิจกรรมตามโครงการระหว่างคณะ กรรมการ
มิถุนายน
4 ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง
10.2.2 กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนดกิจกรรมการดาเนิน
พฤษภาคมรายการการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
มิถุนายน
- กิจกรรมย่อย เรื่องหนังสือสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องกิจกรรมเสริมสาหรับผู้เรียนตาม
แนวปฏิบัติ
10.2.3 กิจกรรมสรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
มีนาคม2562
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
11. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
11.1 โครงการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
11.1.1 กิจกรรมการทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พฤษภาคม
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
11.1.2 กิจกรรมการดาเนินแผนงาน และการกากับ
ตลอดปีการศึกษา
ติดตามการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
11.1.3 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการ
กุมภาพันธ์รายงานผล และการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
เมษายน2562
12. แผนงานดาเนินกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและภาพ
ลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม
12.1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์
การเรียนสายวิชาชีพ (จานวน 9 กิจกรรม)
12.1.1 กิจกรรมจิตอาสาและบริการวิชาชีพ
ตลอดปีการศึกษา
12.1.2 กิจกรรมการบริการตรวจเช็ค
ตลอดปีการศึกษา
สภาพรถจักรยานยนต์สาหรับชุมชน

งบประมาณ

หมายเหตุ

5,000

นส.กมลรัตน์

1,000

นายไพฑูรย์

90,000
5,000

นายประหลาด

2,000

นางอัญญ์มาลี

2,000

นางอัญญ์มาลี

15,000
15,000
5,000

นายไพฑูรย์

5,000

นายไพฑูรย์

5,000

นายไพฑูรย์

400,000
400,000
10,000
10,000

นายอัศนัย
นายจิรวัฒน์
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
พฤษภาคม
,พฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ์2562

งบประมาณ

หมายเหตุ

10,000
10,000

นายเบญจะ
นส.ธันยรัตน์

10,000
50,000

นายประหลาด
นางภาชินี

ตลอดปีการศึกษา

50,000

นายวรวิทย์

ตลอดปีการศึกษา
พฤศจิกายน2561กุมภาพันธ์2562
13. แผนงานส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม
13.1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความสาเร็จทาง
การศึกษา (จานวน 4 กิจกรรม)
13.1.1 กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
มิถุนายน,
พฤศจิกายน2561

50,000
200,000

12.1.3 กิจกรรม Fix it center
12.1.4 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา
12.1.5 กิจกรรมเชิดชูศิษย์ดีเด่นและสถานประกอบการ
12.1.6 กิจกรรมพิธีมอบใบสาคัญทางการศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
12.1.7 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
12.1.8 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดและแข่งขัน
12.1.9 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ

13.1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน
13.1.3 กิจกรรมโฮมรูม
13.1.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
(ด้านสารเสพติด,เอดส์,การส่งเสริมผู้เรียนเข้า
อบรมทั้งภายในและภายนอก
14. แผนงานงานพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
14.1 โครงการความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ (จานวน 2 กิจกรรม)
14.1.1 กิจกรรมความร่วมมือจากบุคคล ภายนอก/
วิทยากรเพื่อการศึกษาทุกสาขางาน
14.1.2 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการด้านทวิภาคีและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียน

พฤษภาคม
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นายภูวเดช
นส.สุกันญา

132,000
132,000
งบดาเนิน
กิจกรรม
10,000
20,000
2,000
100,000

นางภาชินี
นายอเนก
นางเกศกนก
นายอเนก

80,000
80,000
ตลอดปีการศึกษา

50,000

นางทับทิม

ตลอดปีการศึกษา

30,000

นางเกศกนก
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน

15. แผนงานส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (จานวน 1
โครงการ 4 กิจกรรม)
15.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(จานวน 4 กิจกรรม)
15.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ตลอดปีการศึกษา
แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
15.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครงงานพัฒนาวิชาชีพ กันยายน2561สื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับ
กุมภาพันธ์2562
ผู้เรียน
15.1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2
15.1.4 กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการ

กุมภาพันธ์2562

งบประมาณ
210,000
210,000
30,000

นางทับทิม

100,000
นส.สุพัตรา
50,000

นางทับทิม

30,000

นายภูวเดช

16.

รวมทั้งสิ้น 15 แผนงาน
22 โครงการ
96 กิจกรรม

หมายเหตุ

2,478,000

ส่วนที่ 2
รายละเอียดกิจกรรมและโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2561
……………………………………………………

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถทางานได้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

1.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาแผนการ
เรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญ และการ
บันทึกหลังการสอนของครู

เพื่อให้ครูสามารถ ครูผู้สอนจัดทา
กาหนดโครงการ โครงการสอนและ
สอนและแผนการ แผนการสอนทุก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มีการกาหนดรายวิชาทุก
สาขาวิชาเป็นไปตามาตรฐาน
คุณวุฒิแต่ละระดับ

5,000

พฤษภาคม และ นางทับทิม
ตุลาคม 2561
เฮีย้ นเจริญ

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ

2,000

พฤษภาคม และ นางทับทิม
ตุลาคม 2561
เฮีย้ นเจริญ
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แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพผลการจัดการศึกษา (จำนวน 2 โครงกำร 7 กิจกรรม)
1.1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตาม
หลักการ ทฤษฎีให้เป็นไปตามหลักสูตร
(จานวน 5 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมการจัดตารางสอนสาหรับ เพื่อกาหนดราย การจัดทา
ผู้เรียน
วิชาที่เหมาะสม ตารางสอนสาหรับ
กับการพัฒนา
ทุกชั้นเรียนในปี
คุณภาพผู้เรียน
การศึกษา 2561
ทุกระดับชั้น

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

1.1.3) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ทักษะวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สอนสอดคล้องกับ
รายสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

รายวิชาที่ทาการ
สอน

เพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน
และพัฒนาความเป็น
เลิศกลุ่มผู้เรียนดี

กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนของผู้เรียนมี
ปัญหาทางการ
การพัฒนา
เรียน และผู้เรียน
ดี

1.1.5) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนทุกคน
ทางภาษาขั้นฐาน

เพื่อการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สาเร็จ
การศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
เรียน

ผลการเรียนของผู้เรียนมี
การพัฒนา
การใช้ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารขั้นพื้นฐาน

มีระบบฐานข้อมูลของผู้สาเร็จ
การศึกษาเพื่อการสืบค้น

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

3,000

กันยายน 2561, นางทับทิม
มกราคม 2562
เฮีย้ นเจริญ

(งบเรียนฟรี ตลอดปี
15 ปี)
การศึกษา
250,000
1,000

พฤษภาคมสิงหาคม
2561

นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ

นส.ธีรดา
ขามี

นายภูวเดช
ฉาไธสง
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1.1.4) กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน ครูผู้สอนทุกคน
การสอน
การสอนให้ครูมุ่งเน้น ทุกชั้นเรียน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

1.2 โครงการจัดทาฐานข้อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษา (จานวน 1 กิจกรรม)
1.2.1) กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สาเร็จ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับปวช.
และระดับปวส. มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีพ
และวิชาชีพเฉพาะของผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นรายสาขาวิชาเกิน
กว่าค่าเฉลี่ย 2.0

70,000

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

นายเบญจะ
ปิ่นจุไร
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แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2. แผนงานพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพ (จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม)
2.1) โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(จานวน 5 กิจกรรม)
2.1.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทัก ผู้เรียนระดับชั้น
การสอนระบบทวิภาคี
ษะ ความสามารถ ปวช./ปวส.ทุก
ประยุกต์ใช้ในการ สาขา
ปฏิบัติงาน
2.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน

เพื่อประเมินการ
ทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ

ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้าย

ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มีผล
การประเมินการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินที่กาหนด

1,000

มกราคมนางอัญญ์มาลี
กุมภาพันธ์2562
กอสัมพันธ์

2.1.3) กิจกรรมศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา

เพื่อฝึกทักษะทาง
วิชาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการ

ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละของจานวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่มผี ลการประเมินการ
เรียนการสอนแบบ PBL
(Project Best Learning)เกิน
กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.สุพรรษา
คาอิ่ม

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
2.1.4) กิจกรรม Yamaha Moto
Challenge

2.1.5) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
PBL

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

นายชนะ
มหบุญพาชัย

10,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร

5,000

กันยายน 2561- นายไพฑูรย์
มีนาคม 2562
กตกุลเดโช

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

เพื่อฝึกทักษะทาง
วิชาชีพด้านช่าง
ยนต์

ผู้เรียนสาขาวิชา
ช่างยนต์

ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มี
ผลการประเมินการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินที่กาหนด

40,000

เพื่อฝึกทักษะการ
ทาโครงงานทาง
วิชาชีพ

ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้าย

ร้อยละของจานวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่มผี ลการประเมินการ
เรียนการสอนแบบ PBL
(Project Best Learning)เกิน
กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด

ผู้เรียนชั้นปี
สุดท้าย

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการจาก
การฝึกงานของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00

2.2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา (จานวน 1 กิจกรรม)
2.2.1) กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจต่อ เพื่อประเมินความ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
พึงพอใจต่อ
คุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง

3.1.2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
สาหรับคณะผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมคุณ
ธรรมสาหรับผู้
บริหาร

คณะผู้บริหาร

การส่งเสริมและการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม

10,000

ภาคเรียนที่
1/2561

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

3.1.3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมคุณ
คณะครู/บุคลากร การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ธรรมสาหรับครูและ
การเรียนการสอนตาม
บุคลากรในการจัด
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
กิจกรรม

10,000

ภาคเรียนที่
1/2561

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

3.1.4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
สาหรับนักเรียนนักศึกษา(ค่ายคุณธรรม)

เพื่อส่งเสริมคุณ
ธรรมสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา

60,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

นักเรียนนักศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ทุกคน
ประสงค์
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เป้าประสงค์ พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
3. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จานวน 5 โครงการ 31 กิจกรรม)
3.1 โครงการบริหารจัดการกิจกรรมตาม
แนวทางคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(จานวน 7 กิจกรรม)
3.1.1) กิจกรรมการประชุม/อบรม/ให้
เพื่อเสริมคุณธรรม ครู/บุคลากร/
ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
20,000
มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์
ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ครู
ตามแนวทางสถาน ผู้เรียน/
กิจกรรม
กตกุลเดโช
บุคลากร ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาคุณธรรม
ผู้เกี่ยวข้อง

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.1.5) กิจกรรมประเมินผลการดาเนินการ
และกาหนดแนวทางการพัฒนา
3.1.6) กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อประเมินผลการ ครู/บุคลากร/
ดาเนินงานสถาน ผู้เรียน/
ศึกษาคุณธรรม
ผู้เกี่ยวข้อง

ความสาเร็จการดาเนิน
โครงงานของทุกกลุ่ม

1,000

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

เพื่อประกาศเกียรติ ครู/บุคลากร/
คุณแก่ทุกกลุ่มที่เข้า ผู้เรียน/
ร่วมกิจกรรมสถาน ผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาคุณธรรม

ร้อยละจานวนผู้ที่รับการยก
ย่องหรือรับรางวัลต่างๆ

20,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.สุกันญา
ขุมเพชร

เพื่อยกระดับ
ผู้เรียนระดับปวช. ร้อยละจานวนผู้ผ่านเทียบเท่า
มาตรฐานคุณธรรม
กับจานวนผู้เข้าสอบ
ของผู้เรียน

10,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายอเนก
เมืองฉาย

3.18) กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม

เพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมของ
ผู้เรียน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000

มิถุนายน

นส.กุญชรี
บุญคุ้มครอง

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

20,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.กุญชรี
บุญคุ้มครอง

3.2 โครงการส่งเสริมการรักชาติ เทิดทูนพระ
มหา กษัตริย์ การปกครองระบอบประชา
ธิปไตย และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒน
ธรรม(จานวน 5 กิจกรรม)
3.2.1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการมีส่วนร่วมวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ผู้เรียนทุกคน

เพื่อส่งเสริมให้
ครู/ผู้เรียนทุกคน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา
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3.1.7) กิจกรรมการสอบธรรมะ หรืออื่นๆ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
- กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมวันมาฆบูชา
3..2.2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่
10
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ (วันแม่)
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
- กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10,000

ตามกาหนดการ สิบเอกปริเยศ
จันทะโก

3.2.3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู/ผู้เรียนทุกคน
มีความภูมิใจและรัก
ษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

20,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายภูวเดช
ฉาไธสง

3.2.4) กิจกรรมการดาเนินงานของ
คณะกรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู/ผู้เรียนทุกคน
เคารพกฎหมาย เคา
รพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

15,000

เลือกตั้ง
(สิงหาคม)

นายภูวเดช
ฉาไธสง
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู/ผู้เรียนทุกคน
มีความภูมิใจและ
รักษาเอก ลักษณ์ของ
ชาติไทย

ดาเนินการ
ตลอดปี

แผนงาน
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
3.2.5) กิจกรรมการพัฒนาความรู้และการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองระบอบ
เคารพกฎหมาย เคา
ประชาธิปไตย
รพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครู/ผู้เรียนทุก
คน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

20,000

เพื่อให้ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี

ครู/ผู้เรียนทุก
คน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10,000

ธันวาคม

3.2.7) กิจกรรมรดน้า ดาหัว วันสงกรานต์ เพื่อให้ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี

ครู/ผู้เรียนทุก
คน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10,000

เมษายน2562 นส.กุญชรี
บุญคุ้มครอง

ครู/ผู้เรียนทุก
คน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000

มกราคม2562 นายประหลาด
จันทะโก

ครู/ผู้เรียนทุก
คน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

30,000

ภาคเรียนที่ 2 นายภูวเดช
ฉาไธสง

3.2.6) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

นส.กุญชรี
บุญคุ้มครอง
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3.2.8) กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน เพื่อให้ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
3.3 โครงการจิตอาสาใส่ใจใสสะอาด จานวน
1 กิจกรรม)
3.3.1 กิจกรรมจิตอาสาต้านการทุจริต
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
3.3 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายภูวเดช
ฉาไธสง

(จานวน 9 กิจกรรม)
3.3.1) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ PCCT
2018

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.3.2) กิจกรรมการประกวด Freshy

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู/ผู้เรียนทุก
เคารพสิทธิของผู้อื่น มี คน
ความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5,000

งบประมาณ

มิถุนายนกรกฎาคม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มิถุนายนกรกฎาคม

อ.ธันยรัต(บัญชี)
อ.ปริเยศ(คอม)*
อ.กชกร (ค้าปลีก)
อ.จิรวัฒน์ (ชย.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

ครู/ผู้เรียนทุกคน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10,000

3.3.3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

เพื่อส่งเสริมให้
ครู/ผู้เรียนทุกคน
ผู้เรียน เคารพ
กฎระเบียบ เคารพ
สิทธิของผู้อื่น

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

150,000

มกราคม2562

นายพนิต
บรรณสาร

3.3.4) กิจกรรมชมรมนักวิชาชีพในอนาคต

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

ผู้เรียนทุกคน

ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000

มิถุนายนพฤศจิกายน

นส.สุพรรษา
คาอิ่ม

3.3.5) กิจกรรมชมรมฟุตบอล

เพื่อส่งเสริมให้

สมาชิกของชมรม ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม

30,000

ตลอดปี

นส.สุกันญา

นายภูวเดช
ฉาไธสง
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ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.3.6) กิจกรรมชมรมฟุตซอล

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การศึกษา

งบประมาณ

ขุมเพชร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

นส.สุกันญา
ขุมเพชร

ผู้รับผิดชอบ

สมาชิกของชมรม ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

30,000

3.3.7) กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี

สมาชิกของชมรม ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

10,000

กรกฎาคมธันวาคม

นายวรวิทย์
วิยะกัน

3.3.8) กิจกรรมชมรมดนตรี

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี

สมาชิกของชมรม ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

30,000

กรกฎาคมธันวาคม

นายภูวเดช
ฉาไธสง

3.3.9) กิจกรรมชมรมภาษา

เพื่อเสริมสร้าง
สมาชิกของชมรม ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
ความรับผิดชอบใน
กิจกรรม
การเพิ่มพูนความรู้

5,000

กรกฎาคมธันวาคม

นส.กมลรัตน์
นาคนาม

3.4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง

และทรัพยากรธรรมชาติ(จานวน 2 กิจกรรม)
3.4.1) กิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายใน
สถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.4.2) กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้และอนุ
รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ครูและผู้เรียนทุก ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
คน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ครูและผู้เรียนทุก ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
คน
กิจกรรม

3,000

งบประมาณ
2,000

ตลอดปี
การศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

นายอัศนัย
ก้อนสูงเนิน

ผู้รับผิดชอบ
นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร
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พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1 การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการปรับปรุงรายวิชา กาหนดรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบ การหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน(จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม)
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพรายวิชาเพื่อ
สนองท้องถิ่นและสถานประกอบการ (จานวน 5
กิจกรรม)

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
4.1.1) กิจกรรมการสารวจความต้องการ
ในการพัฒนารายวิชา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มิถุนายนตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ครูผู้สอนมีการ
มีจานวนรายวิชาที่ได้รับการ
พัฒนารายวิชาทุก พัฒนา
รายวิชาที่เปิดทา
การสอน

5,000

4.1.2) กิจกรรมการพัฒนารายวิชาร่วมกับ เพื่อพัฒนารายวิชาให้
สถานประกอบการ
สนองความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ

ครูผู้สอนกับสถาน มีการพัฒนารายวิชาร่วมกับ
ประกอบการ
สถานประกอบการทุก
ร่วมกันพัฒนา
สาขาวิชาที่เปิดทาการ
รายวิชาในแต่ละ
สาขา

5,000

ภาคเรียนที่ 1

นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร

ตลอดปี
การศึกษา

นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร

4.1.3) กิจกรรมสนับสนุนสื่อการเรียนการ สนับสนุนสื่อการสอน รายวิชาที่พัฒนา
สอนเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
สาหรับรายวิชาที่
ได้รับการสนับ
พัฒนา
ได้รับการพัฒนา
สนุนสื่อการสอน

รายวิชาที่พัฒนามีสื่อสนับ
สนุนการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ

50,000

4.1.4) กิจกรรมการประเมินการพัฒนา
รายวิชา

จานวนรายวิชาที่มีการพัฒนา

2,000

เพื่อประเมินรายวิชา
ที่ได้รับการพัฒนา

รายวิชาที่ได้รับ
การพัฒนา

ตุลาคม 2561
กุมภาพันธ์

นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร

นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร
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เพื่อพัฒนารายวิชาให้
สนองความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ

2562
4.1.5) กิจกรรมการส่งเสริมการนา
รายวิชาที่พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน

เพื่อนารายวิชาที่พัฒ
รายวิชาที่นาไปใช้ มีจานวนรายวิชาที่นาไปใช้ใน
นาไปใช้ในการเรียน
ในการเรียนการ การเรียนการสอนตามโครง
การสอนตามโครง
สอนตามโครง
สร้างหลักสูตร
สร้างของหลักสูตร
สร้างหลักสูตร

แผนงาน
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
5. แผนงานพัฒนาศักยภาพครู จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
5.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน(จานวน 3 กิจกรรม)
5.1.1) กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนา
และบุคลากรในแผนกสาขาที่ปฏิบัติงาน
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร
5.1.2) กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ได้รับรางวัล

ภาคเรียนที่ 1,2 นส.กิติมาภรณ์
ดวงเนตร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ครูและบุคลากร
ทุกคน

จานวนครูและบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

100,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.สุกันญา
ขุมเพชร

จานวนครูและบุคลากรให้
ได้รับรางวัลด้านต่างๆ

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นส.สุกันญา
ขุมเพชร

ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ

การดาเนินงานเป็นไปตาม

10,000

มิถุนายน 2561, นายประหลาด

การส่งเสริมครูและ ครูและบุคลากร
บุคลากรให้ได้รับ ทุกคน
รางวัลด้านต่างๆ

การส่งเสริมการ
ครูและบุคลากร
ประหยัดอดออม
ทุกคน
6. แผนงานบริหารจัดการบุคลากร จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
6.1) โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร
6.1.1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาให้ คณะกรรมการ 9

ผู้รับผิดชอบ
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5.1.3) กิจกรรมสวัสดิการออมทรัพย์

3,000

สถานศึกษา

ความเห็นชอบใน
แผนงานและ
นโยบายตามตาม
ระเบียบ

6.1.2) กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

คน

แผนงานและนโยบาย

ประชุมครูและ
บุคลากรทุกคน
เดือนละ 1 ครั้ง

ครูและบุคลากรทุกคนมี
ความรู้ สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
7. แผนงานบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายใน จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
7.1 โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา (จานวน 3 กิจกรรม)
7.1.1) กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนา
การพัฒนาภูมิ
สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาสวยงาม
สภาพแวดล้อมให้ ทัศน์ภายในสถาน สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
สวยงาม
ศึกษาทุกพื้นที่
ให้มีความพร้อมทุกพื้นที่
7..1.2) กิจกรรมส่งเสริม 5 ส.

เพื่อเตรียมความ
การให้บริการแก่
พร้อมของสถานที่ ชุมชน
ในการให้บริการ
8. แผนงานบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ (จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม)

20,000

งบประมาณ

จันทะโก

เดือนละ 1 ครั้ง นส.กมลรัตน์
ทุกเดือน
นาคนาม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

100,000

ตลอดปี
การศึกษา

นางน้าฝน
หญ้าลาบ

ความสะอาดสวยงามเป็น
ระเบียบ

10,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายอเนก
เมืองฉาย

ความพึงพอใจในการรับ
บริการ

20,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายอเนก
เมืองฉาย
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7.1.3) กิจกรรมการบริการด้านสถานที่
สาหรับจัดกิจกรรมชุมชน

เพื่อพัฒนาบริเวณ บริเวณ
สถานที่และอาคาร สภาพแวดล้อม
ต่างๆ
และอาคารต่างๆ

พฤศจิกายน
2561, เมษายน
2562

8.1 โครงการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศ (จานวน 2 กิจกรรม)
8.1.1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา

การพัฒนาระบบ
บริหารข้อมูล
สารสนเทศและ
โปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา

ระบบบริหารข้อ ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
มูลสารสนเทศ
และโปรแกรมบริ
หารสถานศึกษา

9.1.2) กิจกรรมดาเนินการติดตาม
งบประมาณตามแผน

เพื่อกากับติดตาม
การใช้งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนบริหาร

กระบวนการจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปตาม

งบประมาณ
50.000

ตลอดปี
การศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี
การศึกษา

1,000

พฤษภาคม

1,000

พฤศจิกายน
2561, พฤษภา

สิบเอกปริเยศ
จันทะโก

ผู้รับผิดชอบ
นายสิทธิพร
วิเชียรโขติ

นส.สุกันญา
ขุมเพชร
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แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
8.1.2) กิจกรรมการบริการ ICT และลิขสิทธิ์ เพื่อบริการให้
ผู้เรียนทุกคน
จานวนผู้มาใช้บริการ
ซอฟแวร์ให้กับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าข้อมูล
ผู้เรียนได้ศึกษาค้น
ด้านการเรียนการสอน และจัดทารายงานเพื่อ
ความข้อมูลการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
9. แผนงานงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
9.1 โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
(จานวน 3 กิจกรรม)
9.1.1) กิจกรรมกาหนดงบประมาณตาม
เพื่อกาหนดงบ
การกาหนด
กระบวนการการบริหาร
แผนปฏิบัติการ
ประมาณการ
งบประมาณตาม จัดการด้านงบประมาณ
พัฒนาการศึกษา แผนประมาณการ
ตามแผนปฏิบัติการ รายรับรายจ่าย
ประจาปี

70,000

นส.ธันยรัตน์
กอสัมพันธ์

9.1.3) กิจกรรมการจัดทาและตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการบัญชี

เพื่อจัดทางบบัญชี
ทางการเงินตาม
ระเบียบ

จัดการ

แผนงาน

การปิดงบทาง
บัญชี

การรายงานงบดุลย์ประจาปี

คม2562
30,000

กุมภาพันธ์เมษายน 2562

นส.ธันยรัตน์
กอสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
เป้าประสงค์ จัดกระบวนการหรือเทคนิควิธีการและมีความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการนานโยบายสาคัญสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

10.1.2) กิจกรรมการกาหนดแผนงานและ เพื่อร่วมกันกาหนด ครู/บุคลากร/
มีกิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญโดยการมีส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการ ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ
ของทุกฝ่าย
ในแผนงานพัฒนา เสีย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1,500

พฤษภาคม

นส.กมลรัตน์
นาคนาม

2,000

มิถุนายนกรกฎาคม

นส.กมลรัตน์
นาคนาม
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แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
10. แผนงานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ จานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม
10.1 โครงการดาเนินกิจกรรมตามนโยบาย
สาคัญ (จานวน 4 กิจกรรม)
10.1.1) กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ เพื่อให้ครู/บุคลา
ครู/บุคลากร/
ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ
ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ
กร/ผู้เรียนเข้าใจใน ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ ที่ต้องปฏิบัติ
นโยบายสาคัญ
เสีย

การศึกษา
10.1.3) กิจกรรมการติดตาม กากับและ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ

10.2.2) กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนด
กิจกรรมการดาเนินรายการการเพื่อบรรจุใน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการที่ กิจกรรม/โครงการมีการ
ได้มอบหมายและ ดาเนินงานตามแผนงานและ
ผู้รับผิดชอบกิจ สาเร็จผล
กรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5,000

งบประมาณ

ตลอดปี
การศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคมกุมภาพันธ์2562

นส.กมลรัตน์
นาคนาม

เพื่อสรุปและราย
งานผลการดาเนิน
งานตามนโยบาย

สรุปกิจกรรม/
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ

มีข้อมูลสาหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน

1,000

เพื่อจัดประชุม
พิจารณาการ
ดาเนินงานตาม
ระเบียบ

ประชุมคณะ
กรรมการฯ

มีแผนงานในการดาเนินงาน

5,000

พฤษภาคมมิถุนายน

นายประหลาด
จันทะโก

มีการดาเนินกิจกรรมย่อยตาม
แนวปฏิบัติเป็นไปด้วยความ

2,000

พฤษภาคมมิถุนายน

นางอัญญ์มาลี
กอสัมพันธ์

เพื่อร่วมกันกาหนด กาหนดแนวทาง
กิจกรรมย่อยตาม การดาเนิน

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช
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แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
10.1.4) กิจกรรมการประเมิน สรุปผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญเพื่อการพัฒนา
ต่อเนื่อง
10.2 โครงการกาหนดกิจกรรมตามแนว
ทางการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวง
ศึกษาธิการ (จานวน 3 กิจกรรม)
10.2.1) กิจกรรมประชุมวางแผนนโยบาย
การจัดกิจกรรมตามโครงการระหว่างคณะ
กรรมการ 4 ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อนิเทศกากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
- กิจกรรมย่อย เรื่องหนังสือสาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องอุปกรณ์การเรียน
สาหรับผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องชุดนักศึกษาสาหรับ
ผู้เรียน
- กิจกรรมย่อย เรื่องกิจกรรมเสริมสาหรับ
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

กิจกรรมย่อย 4
กิจกรรม

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
10.2.3) กิจกรรมสรุปผลการดาเนินการตาม เพื่อสรุปและ
คณะกรรมการฯ
โครงการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการ
11. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม

เรียบร้อยถูกต้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มติให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ

งบประมาณ
2,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม2562

ผู้รับผิดชอบ
นางอัญญ์มาลี
กอสัมพันธ์
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11.1 โครงการพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพ
11.1.1) กิจกรรมการทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วม

เพื่อจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา

คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นไปตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

5,000

พฤษภาคม

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

11.1.2) กิจกรรมการดาเนินแผนงาน และ
การกากับติดตามการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

เพื่อกากับติดตาม
การดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/
โครงการตาม
แผนงาน

กิจกรรม/โครงการมีการ
ดาเนินเป็นไปตามแผนงาน
และมีผลสาเร็จ

5,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

11.1.3) กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในและการรายงานผล และการพัฒนา
คุณภาพต่อเนื่อง

เพื่อประเมิน
คณะกรรมการที่
คุณภาพภายในตาม ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์

รายงานSAR.

5,000

กุมภาพันธ์เมษายน2562

นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
เป้าประสงค์ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ต่อการ
เรียนทางสายวิชาชีพของผู้เรียน ที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม นาไปสู่การพัฒนาประเทศ

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
12. แผนงานดาเนินกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม
12.1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ
12.1.1) กิจกรรมจิตอาสาและบริการ
เพื่อส่งเสริมงาน
ชุมชน องค์กร
ความพึงใจ การยกย่องชมเชย
วิชาชีพ
อาสาสาธารณ
หน่วยงาน
รางวัลและเกียรติบัตร

งบประมาณ

10,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

นายอัศนัย
ก้อนสูงเนิน

ประโยชน์และการ
ให้บริการทางวิชา
การและวิชาชีพ
12.1.2) กิจกรรมการบริการตรวจเช็ค
สภาพรถจักรยานยนต์สาหรับชุมชน
12.1.3) กิจกรรม Fix it center

12.1.4) กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักศึกษา

เพื่อให้บริการทาง ภาคเรียนละ 2
วิชาชีพด้านช่าง
ครั้ง
ยนต์แก่ชุมชนทั่วไป

ความพึงใจ การยกย่องชมเชย
รางวัลและเกียรติบัตร

10,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายจิรวัฒน์
ทองหล่อ

เพื่อให้บริการทาง ดาเนินร่วมกับ
ความพึงใจ การยกย่องชมเชย
วิชาชีพด้านช่าง
อศจ.ตามกาหนด รางวัลและเกียรติบัตร
ยนต์แก่ชุมชนทั่วไป

10,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายเบญจะ
ปิ่นจุไร

เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความ
ร่วมมือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

10,000

พฤษภาคม
,พฤศจิกายน

นส.ธันยรัตน์
กอสัมพันธ์

จัดประชุมและ
สร้างเครือข่ายปี
ละ 2 ครั้ง

เครือข่ายผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนได้เสีย มีความเชื่อและ
ภาพลักษณ์การเรียนสาย
วิชาชีพ

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
12.1.5) กิจกรรมเชิดชูศิษย์ดีเด่นและสถาน เพื่อสร้างเครือข่าย
เครือข่ายศิษย์เก่า การเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า
ประกอบการ
ความร่วมมือของศิษย์ และสถาน
และผู้ทที่ าคุณประโยชน์แก่
ให้เป็นแบบ อย่างแก่ ประกอบการ
สถาบัน
รุ่นน้อง

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
นายประหลาด
จันทะโก

12.1.6) กิจกรรมพิธีมอบใบสาคัญทางการ เพื่อเสริมเกียรติและ
ศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ความภาคภูมิ ใจแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา

ผู้สาเร็จการศึกษา จานวนผู้เข้าร่วม และความพึง
พอใจและความภูมิใจ

50,000

กุมภาพันธ์2562 นางภาชินี
ทุ่งโพธิ์ตระกูล

12.1.7) กิจกรรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเผยแพร่ผลงาน
และกิจกรรมดีเด่น

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในสื่อทุก
ช่องทาง

สาธารณชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากสถาบันมากขึ้น

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายวรวิทย์
วิยะกัน

12.1.8) กิจกรรมส่งเสริมการประกวดและ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แข่งขัน
แก่ผู้เรียนให้ใช้
ความสามารถด้าน
ต่างๆ

ผู้เรียนทุกคนที่มี
ความสามารถแต่
ละด้าน

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายภูวเดช
ฉาไธสง

จานวนผู้เข้าเรียนต่อสาย
วิชาชีพในสถานศึกษา

200,000

พฤศจิกายน
นส.สุกันญา
2561ขุมเพชร
กุมภาพันธ์2562

12.1.9) กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ทางวิชาชีพ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นักเรียนในโรง
และความเข้าใจในการ เรียนระดับมัธยม
เรียนสายวิชาชีพแก่ ศึกษาและชุมชน
ผู้เรียนต่อ/ผู้ปกครอง

กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมระบบดูแลผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป้าประสงค์ สถานศึกษาจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ออกกลางคันน้อยที่สุด โดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากภัยเสี่ยงด้านต่างๆ
แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
13. แผนงานส่งเสริมการดูและช่วยเหลือผู้เรียน จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม
13.1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทางการศึกษา
13.1.1) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ เพื่อเปิดโอกาสทาง ผู้เรียนระดับปวช. จานวนผู้เรียนที่ได้รับการ
ผู้เรียน
การเรียนสายวิชา
สนับสนุนทุนการศึกษา
ชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

งบดาเนิน
กิจกรรม
10,000

มิถุนายน,
นางภาชินี
พฤศจิกายน2561 ทุ่งโพธิ์ตระกูล

13.1.2) กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน

เพื่อปรับพฤติกรรม ผู้เรียนที่เข้าศึกษา ความรักสมานสามัคคีในการ
และการเรียนรู้ใน ใหม่ระดับปวช./ อยู่ร่วมกันในสถาบัน
การเรียนร่วมกัน
ปวส.

20,000

พฤษภาคม

นายอเนก
เมืองฉาย

13.1.3) กิจกรรมโฮมรูม

เพื่อการติดตามการ ครูที่ปรึกษาพบ อัตรามาเรียนในแต่ละวัน
มาเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนในชั้นเรียน
ในแต่ละวัน
ทุกวัน

2,000

ตลอดปี
การศึกษา

นางเกศกนก
ชนะพิศ

100,000

ตลอดปี
การศึกษา

นายอเนก
เมืองฉาย

13.1.4) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน(ด้านสารเสพติด,เอดส์,การส่งเสริมผู้เรียน ผู้เรียนที่มีปัญหา
เข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก
และส่งเสริมความ
ดีเด่นแก่ผู้เรียนดี

ผู้เรียนทุกคน

พฤติกรรมเสี่ยงด้านต่างๆ
ลดลง และกลุ่มผู้เรียนมี
ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิ
เป้าประสงค์ สถานศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
14. แผนงานงานพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
14.1 โครงการความร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
14.1.1) กิจกรรมความร่วมมือจากบุคคล เพื่อสร้างความร่วม ครูผู้สอนร่วมกับ
มีบุคคล หน่วยงานมาให้
ภายนอก/วิทยากรเพื่อการศึกษาทุกสาขางาน มือการจัดการเรียน บุคคลภายนอกมา ความรู้แก่ผู้เรียนทุก
การสอนร่วมกับ
ให้ความรู้แก่ผู้
สาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
วิทยากรบุคคล
เรียนในสาขาวิชาที่
ภายนอก
เปิดทาการสอน
14.1.2) กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการด้านทวิภาคี
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียน
(งบประมาณการเดินทางไปประชุมร่วมสถาน
ประกอบการ การจัดประชุมสถานศึกษา
ผู้ประกอบการ จัดเด็กลงร้าน)

เพื่อสร้างความร่วม
มือกับสถานประกอบ
การในการจัด ระบบ
ทวิภาคีและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
แก่ผู้เรียน

การกาหนดสถานที่ สถานประกอบการให้ความ
ฝึกงานและการจัด ร่วมมือครอบทุกสาขาวิชาที่
ระบบทวิภาคีร่วม เปิดทาการสอน
กับสถานประกอบ
การ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

50,000

ตลอดปี
การศึกษา

นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ

30,000

ตลอดปี
การศึกษา

นางเกศกนก
ชนะพิศ

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน
เป้าประสงค์ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล
ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
15. แผนงานส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม
15.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
15.1.1) กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู้สอนทุกคน ครูผู้สอนทาวิจัยเพื่อการศึกษา
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ครูผู้สอนทางาน
คนละ 1 รายวิชา
วิจัยเพื่อการศึกษา
หรือวิจัยในชั้นเรียน
15.1.2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาโครง
งานพัฒนาวิชาชีพ สื่อ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์สาหรับผู้เรียน

เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ผู้เรียนชั้นปี
จัดทาโครงงาน
สุดท้าย
พัฒนาวิชาชีพ การ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์
และเข้าประกวด
ระดับจังหวัดหรือ
ระดับที่สูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม

มีจานวนชิ้นงานที่นาไปใช้
ประโยชน์ และมีกระบวนการ
เรียนร่วมระบบการสอนแบบ
PBL.

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
15.1.3) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและ
คัดเลือกผู้เรียนแต่ เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ
และวิชาการ
สนับสนุนผู้เรียนเข้า ละสาขาเข้าแข่ง จากการแข่งขัน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

30,000

ตลอดปี
การศึกษา

100,000

กันยายน2561- นส.สุพัตรา
กุมภาพันธ์2562
วงษ์ยอด

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ

ผู้รับผิดชอบ
นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ

แข่งขัน ยกระดับ ขันทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพใน และวิชาการทุก
สาขาวิชาที่เรียน
ประเภทตาม
ความเหมาะสม
15.1.4) กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนชั้นปี
ผู้เรียนจัดแสดงผล สุดท้าย
งานทางวิชาการ
และวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียนต่อ
สาธารณชน

การเข้าร่วมกิจกรรม และ
จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม

30,000

กุมภาพันธ์2562 นายภูวเดช
ฉาไธสง

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นแนวทางสู่การดารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้เรียนนาไปบูรณาการกับการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน เป็นแนวทางสู่การดารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความเป็
นอยู่อย่างเหมาะสม

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

16. แผนงานส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง(จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม)
16.1 โครงการส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (จานวน 5 กิจกรรม)
16.5.1) กิจกรรมการอบรมความรู้ปรัชญา เพื่อสร้างเสริมความ ครูและผู้เรียน
ผลประเมินความรู้ความเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียง
รู้ด้านเศรษฐกิจพอ
จากการได้รับความรู้
เพียงแก่ ครูและ
ผู้เรียน
16.5.2) กิจกรรมปลูกฝังการออมเพื่อ
อนาคตและการใช้เทคโนโลยีการเงิน

เพื่อนาความรู้ด้าน
ครูและผู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับและประยุกต์กับ
การออม

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30,000

สิงหาคม

นส.กุญชรี
บุญคุ้มครอง

10,000

ภาคเรียนที่ 2

นส.กชกร
ไทยไชยยนต์

-53-

คณะผู้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ปีการศึกษา 2561
………………………………………………………………………………

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายไพฑูรย์
นางทับทิม
นางสาวกุญชรี
นางเกศกนก
นางภาชินี
นางสาวสุพรรษา
นายวรวิทย์
นายภูวเดช
นางน้าฝน
นายกรกต

กตกุลเดโช
เฮี้ยนเจริญ
บุญคุ้มครอง
ชนะพิศ
ทุ่งโพธิ์ตระกูล
คาอิ่ม
วิยะกัน
ฉาไธสง
หญ้าลาบ
จันทร์นุช

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

……………………………………………………………………………………………………………………….

