แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ปี 2559-2563 ฉบับปรับปรุง2562
พันธกิจที่ 1

พัฒนาระบบคุณภาพแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่1
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายต้น
สังกัดด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ที่

แผนงาน โครงการ

M1-01 โครงการผู้บริหาร
มืออาชีพและการ
พัฒนาสถานศึกษา
M1-02 โครงการพัฒนา
แผนงาน
สถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2559 – 2563
(ปรับปรุง2562)
M1-02 โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ตัวชี้วัดที่2.4.1 ระดับคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม
ตัวชี้วัดที่2.4.2 ระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M1-04 โครงการพัฒนา
เพื่อการดาเนินการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่2.3.3
บุคลากร
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน ร้อยละในการพัฒนาตนเองและ
M1-05 โครงการบุคลากร ต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู พัฒนาวิชาชีพ
ดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M1-06 โครงการส่งเสริม เพื่อการดาเนินการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่2.3.3
สวัสดิการบุคลากร สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน ร้อยละในการพัฒนาตนเองและ
(VBAC SOCIETY) ต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู พัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M1-07 โครงการพัฒนา
เพื่อการดาเนินการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่2.4.1 ระดับคุณภาพ
ระบบการประกัน สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
คุณภาพภายใน
ต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ร่วม วิชาชีพ
และการดาเนินงาน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้ง
ตามมาตรฐาน
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายใน และภายนอกให้สามารถสนับสนุนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
เป้าประสงค์ แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M1-08 โครงการพัฒนา
เพื่อสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร
ตัวชี้วัดที่2.3.4 ระดับคุณภาพ
บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ของอาคารสถานที่ หองเรียน ห
ระบบฐานข้อมูล
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งฝึกงาน
องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้
ฟารม
M1-09 โครงการคลินิก IT เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
ตัวชี้วัดที่2.3.5 ระดับคุณภาพ
M1-10 โครงการพัฒนา
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ศูนย์วิทยบริการ
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่2.3.6 ระดับคุณภาพ
M1-11 โครงการพัฒนา
ของแหลงเรียนรูและศูนยวิทย
อาคารสถานที่และ
บริการ
ภูมิทัศน์
ตัวชี้วัดที่2.3.7
M1-12 โครงการพัฒนา
ร้อยละของระบบอินเทอรเน็ต
ระบบวัสดุครุภัณฑ์
ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
M2-16 โครงการพัฒนา
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ห้องปฏิบัติการที่
ตัวชี้วัดที่2.3.8
ทันสมัย
ร้อยละในการเขาถึงระบบอินเท
อรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่2.4.2 ระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถผลิตผู้เรียน ให้คุณภาพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ ระดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
ที่

แผนงาน โครงการ

M2-13 โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เพื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

ตัวชี้วัด2.1.1 ระดับคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ตัวชี้วัด2.1.2 ระดับคุณภาพการ

สาคัญ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ

หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพแก่ครูผู้สอน
เป้าประสงค์ สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและ
นาไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จาเปนใน
ศตวรรษ ที่ 21
ที่
แผนงาน โครงการ
M2-14 โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษ ที่ 21
M2-17 โครงการสร้างคน
เก่งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
M2-18 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
M2-19 โครงการศึกษาดู
งานวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด 2.2.1 ระดับคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 2.2.2 ระดับคุณภาพการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและ
นาไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน
ตัวชี้วัดที่2.3.1 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่2.3.2 ระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการชั้นเรียน

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

เป้าประสงค์ ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
M2-15 โครงการติวและ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ทดสอบระดับชาติ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่1.1.3 รอยละของผู
เรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่1.1.4
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมพัฒนากระบวนการวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสื่อการสอนถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่สังคม
เป้าประสงค์ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยงานสรางสรรคหรืองานวิจัยสถานศึกษามีการ
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับ
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัดระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ที่
แผนงาน โครงการ
M2- 20 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
M2-21 โครงการนัก
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้
สังคม
M2-22 โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและสร้าง
สื่อนวัตกรรมการ
สอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่1.1.2 ระดับคุณภาพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่3.2.1 ระดับคุณภาพ
2. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ของผลงานของผูเรียนดานนวัต
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบาย กรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรคหรืองานวิจัย โดย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษารวมมือและนาไปใช้
กับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เป้าประสงค์ การดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยสถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนว
ผูเรียนใหสามารถสาเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จาแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

M3-26 โครงการพัฒนา
เพื่อให้ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู
ระบบดูแลนักเรียน เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี
นักศึกษา
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเนนความรู
เชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่1.1.1
รอยละของผูสาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดเทียบกับจานวนผูเรียน
แรกเขาของ
รุนที่สาเร็จการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นเมืองไทยพลเมืองโลก
เป้าประสงค์ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดาน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)
ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M3-27 โครงการปลูกจิตสานึกผู้เรียน เพื่อให้ผูเรียนมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่1.3.1
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประ รอยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
M3-28 โครงการปลูกจิตสานึกด้าน
สงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
การปกครองระบบ
แสดงออกทั้งดานจิตใจและ
ประสงค์ โดยไดรับผลการ
ประชาธิปไตยอันมี
พฤติกรรม โดยเฉพาะความ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ
เดนระดับภาค หรือองคการ
ประมุข
การเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ มาตรฐานดีเดนระดับชาติ
M3-29 โครงการปลูกจิตสานึกการ
เป็นประชาธิปไตย ทางานรวม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร
M3-30 โครงการประหยัดพลังงาน
มีภาวะผูนา กลาแสดงออก ภูมิใจ
M3-32 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามอัต ในความเปนไทย เห็นคุณคาและร
ลักษณ์ของสถานศึกษา
วมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี
M3-33 โครงการธนาคารโรงเรียนและ จิตสานึกในการอนุรักษ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติและ
M3-34 โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน สิ่งแวดลอม
กีฬา นันทนาการ และ
สุขอนามัย
M3-38 โครงการจัดตั้งศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
M2-23 โครงการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู้
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M3-31 โครงการพิเศษและ เพื่อให้ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา ตัวชี้วัดที่3.1.3 ระดับคุณภาพ
บริการชุมชน
นิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี การบริการชุมชนและจิตอาสา
แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม
โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นได
อย่างเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนา
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ดังปรัชญา
สถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M3-36 โครงการลูกเสือ
เพื่อให้ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา ตัวชี้วัดที่1.3.1
คุณธรรม
นิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี รอยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
M3-37 โครงการ
แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
สถานศึกษา
โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ประสงค์ โดยไดรับผลการ
คุณธรรม
และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดี
เปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผูอื่นได
เดนระดับภาค หรือองคการ
อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนา
มาตรฐานดีเดน
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น ระดับชาติ
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี
จิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง และการสร้างสังคมคุณธรรมในสถานศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M3-35 โครงการบริหาร
เพื่อให้ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา ตัวชี้วัดที่1.3.1
ความเสี่ยง
นิยมที่พึงประสงค หมายถึง
รอยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดานจิตใจและ จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ประสงค์ โดยไดรับผลการ
ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม ประเมินเปนองคการมาตรฐานดี
มีความเปนประชาธิปไตย ทางานรวมกับผู เดนระดับภาค หรือองคการ
อื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนา
มาตรฐานดีเดนระดับชาติ
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มี
จิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

พันธกิจที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่1
พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก
เป้าประสงค์
มีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่

แผนงาน โครงการ

M4-39 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือ MOU
M4-40 โครงการศูนย์
เตรียมความพร้อม
ด้านศึกษาต่อและ
การทางาน
M4-44 โครงการพัฒนา
หลักสูตรทวิภาคี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและ
คนในชุมชนสูสังคมแห่งการเรียนรู
2. เพื่อการมีสวนรวมสถานประกอบการ
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดที่3.1.1 ระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
ตัวชี้วัดที่3.1.2 ระดับคุณภาพ
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน และผู้สาเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีงานทาและมี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองอาเซียน
เป้าประสงค์ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M4-40 โครงการศูนย์เตรียม 1. เพื่อสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน ตัวชี้วัดที่3.1.1 ระดับคุณภาพ
ความพร้อมด้านศึกษา องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ต่อและการทางาน
ตางประเทศ ในการจัดการ
ภาคี
M4-41 โครงการหารายได้
ศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่3.1.2 ระดับคุณภาพ
ระหว่างเรียนและการ กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
มีงานทา
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ จัดการเรียนการสอน
M4-42 โครงการฝึก
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน
ประสบการณ์วิชาชีพ ชุมชนสูสังคมแห่งการเรียนรู
M4-43 โครงการติดตาม
2. เพื่อการมีสวนรวมสถานประกอบการ
ผู้สาเร็จการศึกษา
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี
จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนให
กับชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่3 พัฒนาทักษะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาให้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพและการสร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาวิทยาลัยฯ“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวล้า
เทคโนโลยี”
เป้าประสงค์ มีการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
M2-18 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
ตัวชี้วัดที่3.1.1 ระดับคุณภาพ
การเรียนรู้โดย
องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากร
ภาคี
M4-40 โครงการศูนย์
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ
ตัวชี้วัดที3่ .1.2 ระดับคุณภาพ
เตรียมความพร้อม บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
ด้านศึกษาต่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและ จัดการเรียนการสอน
การทางาน
คนในชุมชนสูสังคมแห่งการเรียนรู
M4-42 โครงการฝึก
2. เพื่อการมีสวนรวมสถานประกอบการ
ประสบการณ์
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
วิชาชีพ
มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียน
M2-21 โครงการนัก
การสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้ ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
สังคม
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
M4-39 โครงการพัฒนา
และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
เครือข่ายความ
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ร่วมมือ MOU
M4-40 โครงการศูนย์
เตรียมความพร้อม
ด้านศึกษาต่อและ
การทางาน

