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ค าน า 

การวางแผน คือ การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ของหน่วยงาน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์

ส่ิงท่ียังไม่เกิดขึ้น  เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้มีรากฐานการตัดสินใจตาม

วัตถุประสงค์  ความรู้  และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ  และตัดสินใจ  

เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า 

ฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามในการท างานที่เป็นระบบ  เพื่อ

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  ส าหรับอนาคตเพ่ือให้ วิทยาลัยเทค โนโลยีโพลีกรุงเทพ  

บรรลุผลที่มุ่งหวังไว้ นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่ือสาร ให้กับทุก

หน่วยงานภายใน เพ่ือให้ทราบทิศทางของหน่วยงานเกิดการประสานงานกันและท างานอย่างเป็น

ทีมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนที่

ก าหนด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  จึงได้จัดท า แผน ปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  

2556 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพ และเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการด าเนินงานวิทยาลัย ตลอดจนวางแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น 

การพัฒนาด้านกายภาพและเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับกิจกรรม

การพัฒนาวิทยาลัย ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับภายในคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน 

 

นายดวงฤทธ์ิ   เบ็ญจาธิกุล 

                              ผู้จัดการ                                                                         

สารบัญ 
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บทน า 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ ปัจจุบันเปล่ียนเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  ปี พ.ศ     2540 
1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่     136/13   หมู่ท่ี     11     ถนน     ตล่ิงชัน - สุพรรณบุรี 

แขวง/ต าบล ศาลาธรรมสพน์   เขต/อ าเภอ ทวีวัฒนา 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10170 

โทรศัพท์ 02-8851793-4   โทรสาร  02-8851794 

Website www.Poly.ac.th 

1.4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด     กรุงเทพมหานคร    เขต (ที)่     3 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

          ย่านธุรกิจการค้า             ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 

        /   ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน           ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 

           ใกล้นิคมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

.................................... 
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ประวัติสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เป็นวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งครั้งแรกเมื่อป ี2540  ตั้งอยู่ที่ 136/13 หมู่ท่ี 11 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรงุเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่  กอ.206/2540 โดยเปิดสอนหลักสูตร

กรมอาชีวศึกษามี นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ ต่อมาถึงแก่กรรม ได้มี

การจัดตั้งให้ นางบังอร  เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต และให้นาย ดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล เป็น

ผู้จัดการ มีนายปราการ  เกิดมีสุข เป็นอาจารย์ใหญ่  ปี พ.ศ. 2554  มีนายอนุพงศ์   ทรงก าพล  เป็น

ผู้อ านวยการ และปัจจุบัน  นางสาวเฉิดโฉม   ชัยอุดมสุข  เป็นผู้อ านวยการ  และได้มอบหมาย

นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้ปฎิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการแทน  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  

2555 เป็นต้นไป  เปิดท าการเรียนการสอนในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์  

ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท

วิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง  

ช่างเทคนิคสถาปัตย์                  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546  วิทยาลัยฯ ได้ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดย

ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบบ่าย  ระหว่างเวลา  14.20 น. – 21.00 น. 

ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาการไฟฟ้าก าลัง   สาขางาน

สถาปัตยกรรม 

 และในปี  พ.ศ.  2551  ได้ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา

ศิลปกรรม  สาขางานออกแบบ  และสาขางานวิจิตรศิลป์ 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 

ชื่อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/
วิชาเอก 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1)  ผู้รับใบอนุญาต 
ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล 

 

 

ปริญญาเอก 

 

 

DPM 

 

1  พ.ค. 2553 

ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  13  
ปี 

2) ผู้จัดการ 

นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

บริหาร
การศึกษา 

 

11  ส.ค. 2548 

ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  5  ปี 

3) ผู้อ านวยการ (ครูใหญ)่ 

นายอนุพงศ์  ทรงก าพล 

 

ปริญญาโท 

 

 

บริหารธุรกิจ 

 

 

1  ม.ค.  2553 

ถึงภาคเรียนที่  1/2555 

4)  ผู้อ านวยการ 

นางสาวเฉิดโฉม   ชัยอุดมสุข  ได้
มอบหมาย  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล  
เป็นผู้ปฎิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการแทน   

ปริญญาโท 

 

บริหาร
การศึกษา 

ภาคเรียนที่  2/2555 

จนถึงปัจจุบัน 
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หลักสูตร สาขาวิชา สาขางานที่เปิดการสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

มีจ านวนหลักสูตร 2 หลักสูตร มีสาขาวิชา 5 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 1.1 สาขาวิชาพณิชยการ 

  - สาขางานการบัญชี 

2. หลักสูตรประเภทอุตสาหกรรม 

 2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล 

  - สาขางานยานยนต์ 

 2.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

2.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง 

 - สาขางานสถาปัตยกรรม 

2.4 สาขาวิชาศิลปกรรม 

 - สาขางานวิจิตรศิลป ์

 -  สาขางานออกแบบ 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

มีจ านวนหลักสูตร 2 หลักสูตร มีสาขาวิชา 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรประเภทบริหารธุรกิจ 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 

 - สาขางานการบัญชี 

2. หลักสูตรประเภทอุตสาหกรรม 

2.1 เครื่องกล 

 - สาขางสนเทคนิคยานยนต์ 

2.2 ไฟฟ้าก าลัง 

 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

2.3 สถาปัตยกรรม 

 -  สถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 9 

9 

จ านวนนักเรียน – นักศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พณิชยการ 73 

2. ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องกล 228 

  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 211 

  การก่อสร้าง 120 

  ศิลปกรรม 81 

รวมจ านวนทั้งสิ้น   713  คน 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 

1. ประเภทบริหารธุรกิจ การบัญชี 46 

2. ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องกล 48 

  ไฟฟ้าก าลัง 45 

  สถาปัตยกรรม 30 

รวมจ านวนทั้งสิ้น   169  คน 
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จ านวนครู  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พณิชยการ 10 

2. ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องกล 7 

  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7 

  การก่อสร้าง 5 

  ศิลปกรรม 4 

รวมจ านวนทั้งสิ้น   33  คน 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 

1. ประเภทบริหารธุรกิจ การบัญชี 11 

2. ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องกล 3 

  ไฟฟ้าก าลัง 3 

  สถาปัตยกรรม 3 

รวมจ านวนทั้งสิ้น   20  คน 
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ปรัชญา  วิสัยทศัน์   พันธกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

 

ปรัชญา 

 เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมมากมาย 

 

วิสัยทัศน ์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  สร้างนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นเลิศในทุก ๆ ด้านเท่าที่

ศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  แต่ละบุคคลจะอ านวยเพื่อให้มีโอกาส  ประสบผลส าเร็จ  ในหน้าที่

การงานมากที่สุด  โดยให้เป็นเลิศในด้านทักษะวิชาชีพ  ทางร่างกายและจิตใจ  เป็นคนดีในสังคม  

และเป็นที่ยอมรับทั่วไป  เช่น  ท างานดี  เล่นกีฬาเก่ง  เป็นที่รัก  เคารพนับถือ   และได้รบการยอมรับ

จากผู้ร่วมงานและสังคม 

 

พันธกิจ 

 1. ด้านวิชาการ  ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  และมีทักษะ

เด่นเป็นเลิศตามสาขาวิชาชีพ 

 2. ด้านคุณธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษามีลักษณะนิสัยเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย

ปฎิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย  และประเทศชาติ 

 3. ด้านอาคารสถานที่  จัดอาคารสถ านที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน 

 4. ด้านกิจกรรม   ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษามีกิจกรรม  และประสบการณ์เพื่อพัฒนา

ตนเอง  และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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เป้าหมายของวิทยาลัย 

 1. พัฒนาบุคลากรทุกคนในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี  มีการอบรมพัฒนาเทคนิคการ

สอนและการใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในสาขาวิชาชีพและ

น าไปปฏิบัติได้จริง 

 2. นักเรียน  นักศึกษาทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์  สุจริต  

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 3. วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และ

สุขภาพของนักเรียน 

 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการด าเนินกิจกรรมในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  ป ระเทศ

และนานาชาติ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา   

มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน  นวัตกรรม  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุน  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝังค วามมีคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่นักเรียน  นักศึกษาให้สัมพันธ์กับชุมชน 

 3. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ  ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและพลานามัย  ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ทุกด้านตาม

ความสามารถที่นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
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เอกลักษณ์ 

  “พัฒนาความรู้   ควบคู่คุณธรรม” 
 
อัตลักษณ์ 
  “เป็นนักปฏิบัติ  ควบคู่คุณธรรม” 
 
สัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ / ครูใหญ่ 

วิชาการ กิจการ

นักศึกษา 

บุคลากร อาคาร

สถานที่ 

ธุรการ 

การเงิน 

ประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ

อ านวยการโรงเรียน 
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การแบ่งส่วนงานวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี ้

1. วิชาการกิจ 

2. การนักศึกษา 

3. บุคลากร 

4. อาคารสถานที่ 

5. ธุรการการเงิน 

6. ประกันคุณภาพ 

 
 

แผนที่การเดินทาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
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นโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 
 
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  

ส่งเสริมให้มีบรรยากาศความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพ
การศกึษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท่ีช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจน
สนับสนุนการบริการทางวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้ ผู้เรียน ถึง
พร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 
นโยบายด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน คณาจารย์และบุคคลากร ให้ได้รับข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ
ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะ เจตคติ และค่านิยมที่เหมาะสม มี
แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามความสนใจ 
ความสามารถ และความถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงานการศึกษาต่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างาน 
 
นโยบายด้านการวิจัย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
ด้านภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ และคติชนวิทยา ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
น าไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน โดย
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอ่ืนๆ และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ
สร้างวารสารวิชาการเพื่อเป็นเวที เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณส าหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย  
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นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
 ให้ความส าคัญในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่งให้หน่วยงาน คณาจารย์ บุค ลากร และนักศึกษา เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการน าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์  
 
นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย หลักความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรให้ชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล จัดสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จัดให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการบริหาร 
และมีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิด การประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 
 
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 จัดสรรงบประมาณอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ยึดหลักประหยัด มีการติดตามผลงาน และ
ประเมินผลการใช้จ่าย ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรเพ่ือการจัดท าแผนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอ่ื นๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 
นโยบายด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และ
น่าเช่ือถือทั้งทางด้านข้อมูลนักศึกษางานทะเบียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการวิจัย 
ข้อมูลงบประมาณ  การเงินและข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
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ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
นโยบายด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 
 ส่งเสริม ให้หน่วยงานและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการน าการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้
ขององค์กร อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส่งเสริมให้บุคลากรและ ผู้เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา และเห็นว่าการประเมินตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็น
กระบวนการที่ควบคู่ หรือต้องด าเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) มีเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานรองรับ น าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการ

เรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าประสงค์ ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม

จริยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม

ประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้

ประโยชน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภา
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  สร้างนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นเลิศในทุก ๆ ด้านเท่าที่ศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  แต่ละบุคคลจะอ านวยเพื่อให้มีโอกาส  ประสบผลส าเร็จ  
ในหน้าที่การงานมากที่สุด  โดยให้เป็นเลิศในด้านทักษะวิชาชีพ  ทางร่างกายและจิตใจ  เป็นคนดีในสังคม  และเป็นที่ยอมรับทั่วไป  เช่น  ท างานดี  เล่นกีฬาเก่ง  เป็ นที่รัก  เคารพนับถือ   และ

ได้รบการยอมรับจากผู้ร่วมงานและสังคม 

 
วัตถุประสงค์ 1. จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ให้สามารถสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริมและสนับสนุน  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน  นักศึกษาให้สัมพันธ์กับชุมชน  

  3. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ  ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

  4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและพลานามัย  ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ทุกด้านตาม ความสามารถที่นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมได้  

 
พันธกิจ 1. ด้านวิชาการ  ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  และมีทักษะเด่นเป็นเลิศตามสาขาวิชาชีพ  

  2. ด้านคุณธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษามีลักษณะนิสัยเป็นคนดี  มีระเบียบวินัยปฎิบั ติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย  และประเทศชาติ  

  3. ด้านอาคารสถานที่  จัดอาคารสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน  

  4. ด้านกิจกรรม   ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษามีกิจกรรม  และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง  และบ าเพ็ญประโ ยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1 

ยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

และส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่

กับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การ

สร้างเครือข่ายและส่งเสริม

ความร่วมมือ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม

การวิจัย นวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาอาชีพ 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยาย

โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าประสงค์ ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองท่ี

ดีของสังคมประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน      

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 อาชีวศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม งานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐานและส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สังคม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาครู และบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา   

กลยุทธ์ที่ 5.4 การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมระบบกลไกการเงินและงบประมาณ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

เป้าประสงค์ ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองท่ี

ดีของสังคมประเทศชาต ิ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน      

ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการหรือวิชาชพี 

ร้อยละ 63 1. มีกิจกรรมการให้บริการ

วิชาการหรือวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบ

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการ

ทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ร้อยละ 25 1. ประชาสัมพันธ์ และจัดติว

แนวข้อสอบ 

 การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา ร้อยละ 85  

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ผู้เรียน และบุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรม หรือจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

 
มี 

1. โครงการในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม หรือจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 อาชีวศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทุกส่วนงานมีการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าเฉล่ีย 

3.53 

1. โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์   ได้รับรางวัล หรือได้รับการยอมรับ

ในชุมชน หรือองค์กรภายนอก 

1 รางวัล 1. โครงการที่ส่งเสริมใน

ด้านอัตลักษณ/์เอกลักษณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอนในการจดัการอาชีวศึกษา 

 
มี 

1. จัดการเรียนการสอนโดยมี

การแลกเปล่ียนครูผู้สอน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน

การจัดการอาชีวศึกษา 

สร้างหรือพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

หรือสถานประกอบการ 

 
มี 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน ์  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม งานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์

ที่เป็นโครงงานของผู้เรียน 

ทุกแผนก 1. ในรายวิชาโครงการ 

ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูที่

น าไปใช้ประโยชน์ 

ทุกแผนก 1. ส่งเสริมผลงานครูให้น าไป

ใฃ้ประโยชน ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐานและส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สังคม การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้และท าประโยชน์ให้แก่

ชุมชนในด้านวิชาชีพ 

ร้อยละ 85 1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท า

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ค่าเฉล่ีย 

3.53 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ มีนโยบายการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้มีคุณภาพ 

 

 
มี 

1. ระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้บริหาร ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ 60 1. การจัดส่งบุคลากรเขา้ร่วม

การอบรมจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก 

2. การศึกษาดูงาน 

3. การศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา   ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 75 1. แผนปฏิบัติการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

แผนงาน/โครงการ 
2555 

 การปฏิบัติงานและบรรลุมาตรฐาน

ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 1. แผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศครบถ้วน 

 
มี 

1. การอบรมการใช้ฐานข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียงท่ีมีการลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 

3 ครั้ง/ปี 1. โครงการสมานฉันท์   

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมระบบกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

รายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

2 ครั้ง/ปี 1. การจัดการทางการเงิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

เป้าประสงค์ ผู้เรียน บุคลากร และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองท่ี

ดีของสังคมประเทศชาต ิ

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน      

ผู้เรียนมีการเข้าร่วม
กิจกรรมบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ 

ร้อยละ63 *1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
*- กิจกรรมพี่สอนน้อง 
เพื่อนสอนเพื่อน 
* -กิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริมในรายวิชา
ต่างๆ 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา ปวช .3 
และ ปวส . 2 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของผู้เข้าทดสอบ 
2 .นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่าร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 

   2.โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานภาครัฐและ

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ประมาณ 50 คน 

ปีการศึกษา 2555 300,000 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

เอกชน 
- กิจกรรมให้ทุน
นักกีฬาเรียนฟร ี
 

2. นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีทักษะในด้าน
กีฬาและได้เล่า
เรียนฟรีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

   3.โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพภายใน 
และภายนอก 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนอายุไม่เกิน 18 
ปี 

1. ร้อยละของผู้
ร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

   *4.โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรมการ

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนสาขา
ออกแบบได้

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

ท าเปเปอร์มาเช่ 
- กิจกรรมการบัญชี
บริการ (บัญชี
ครัวเรือน) 
- กิจกรรมการ
ตรวจเช็คสภาพรถยนต ์
- กิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพ ดูแลรักษา
รถยนต์เบื้องต้นและ
การล้างรถยนต์
เบื้องต้น 
- กิจกรรมอบรมการ
เขียนสีน้ ามัน 

ให้บริการแก่สถาน
ประกอบการ 
2. ร้อยละ85ของ
ผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจใน
วิทยาลัยเทคโนโลยี
โพลีกรุงเทพ 

   5. โครงการอบรม
ความรู ้

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2 

ปีการศึกษา 2555 
 

- ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

- กิจกรรมอบรมการ
ทดสอบแรงบิดของ
รถยนต ์
- กิจกรรมอบรมด้าน
คอมพิวเตอร ์
 

คน นักเรียน
นักศึกษา 38 คน 

   6. โครงการศึกษาดู
งาน 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
แผนกบริหารธุรกิจ ณ 
จังหวัดพระนคร ศรี
อยุธยา และจังหวัด
สุพรรณบุร ี
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
บริษัทโตโยต้า 

1.นักเรียนได้เข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

มอเตอร์ประเทศไทย 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
นิทรรศการบ้านและ
สวนแฟร์ ปี 2555 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
นิทรรศการ
เฟอร์นิเจอร์ และของ
ตกแต่งบ้านปี 2555 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
เมืองจ าลองสยาม
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

พัทยา จ.ชลบุรี 
   *7.โครงการติว V-

NET 
1.ประเมินผล
นักเรียน นักศึกษา 
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าทดสอบ 
2.ผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรขั้น
สูงได้เข้าทดสอบ 
V-NET 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 

   *8.โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพให้กับ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 

1 . ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร จ านวน 
50 ท่าน และ

ปีการศึกษา 2555 5,000  ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

และนักเรียน นักศึกษา จ านวนนักศึกษา 
100 คน 

   *9.โครงการสร้างคนดี 
ศรีโพลีเทค 

1 . นักศึกษาทุก
แผนกจ านวน 100 
คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 

   *10.โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาและ
ส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
100 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 

   11 .โครงการบริหาร
ความเส่ียง 
- กิจกรรมฝึกอบรม 
การป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมสมานฉันท์

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
180 คน เข้าร่วม
โครงการ 

ปีการศึกษา 2555 300,000  ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน กลุ่ม 4 ธนบุรี 
- กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมและ
จริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 
- กิจกรรมนักศึกษา
ปลอดภัย 
- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพและสารเสพ
ติด 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

   12 .โครงการดนตรี 1 . ครู บุคลากร ปีการศึกษา 2555 5,000  ฝ่ายกิจการ
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

กีฬาต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมโพลีก๊อต
ทแล้น 
- กิจกรรมเฟรชช่ีบอย
แอนด์เกิร์ล 

ทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมประมาณ 
60 คน 

นักศึกษา 

   *13 .โครงการเรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ 

1.นักศึกษา ปวช . 
และปวส.ทุกแผนก 
จ านวน 50 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 

   *14. โครงการ
ปรับปรุง และซ่อม
บ ารุงห้องน้ าและ
ระบบสุขภิบาลภายใน 
วิทยาลัย  

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 50,000 ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ 

   * 15. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ

ปีการศึกษา 2555 100,000 ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

ดูแลสภาพภายใน
วิทยาลัย 

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

   *16.โครงการขอความ
อนุเคราะห์เพื่อพัฒนา
ในด้านอาคารสถานที่ 
ครั้งที่ 1 

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 20,000 ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ 

   *17. โครงการปลูก
สร้าง และซ่อมบ ารุง 
อาคารสถานที่  

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 450,000 ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ 

   *18. โครงการซ่อม
บ ารุงระบบแสงสว่าง
และงานปรับอากาศ
ภายใน วิทยาลัย  

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 50,000 ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ 

   19. โครงการศึกษาดู 1.อาจารย์และ ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

งานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
2.   อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 
60 คน 

3.   นักศึกษา
จ านวน900-1,000 
คน 

นักศึกษา 

   20. โครงการอบรม
สัมมนาทางการบัญชี 

1. อาจารย์และ
นักศึกษาได้รับ

ปีการศึกษา 2555 - แผนก
บริหารธุรกิจ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

ความรู้เกี่ยวกับการ
บัญชี  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
2.   อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 
30 คน 

3.  นักศึกษา
จ านวน 200 คน 

   21. โครงการสัมมนา
เรื่องทิศทางการ
ก่อสร้างในอนาคต 

1. อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างในอนาคต  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   

ปีการศึกษา 2555 - แผนกช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

80 
2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 
5-7 คน 

3.  นักศึกษา
จ านวน200 คน 

   22. โครงการล้างแอร์
ช่วยชาติ 

1. อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ 
(แอร์)  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
2. อาจารย์และ

ปีการศึกษา 2555 - แผนกช่างไฟฟ้า
ก าลัง 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

เจ้าหน้าที่จ านวน 
10 คน 

3.  นักศึกษา
จ านวน300 คน 

   23. โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ 

1. อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับก๊าซ
ธรรมชาติ  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 
10 คน 

ปีการศึกษา 2555 - แผนกช่างไฟฟ้า
ก าลัง 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

3.  นักศึกษา
จ านวน300 คน 

   24.โครงการอบรม

วิธีการจัดสวนถาด 

1. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 5 
คน 

2.   นักศึกษา
จ านวน100 คน 

3. อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
สถานทีท่ างาน      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   
80 

ปีการศึกษา 2555 - แผนกศิลปกรรม 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

 การมีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 25 .โครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาการมี
งานท า 

1 . นักเรียน 
นักศึกษาระดับ
ปวช .3 และปวส 2
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2555 5,000 ฝ่ายงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ตามการ
ทดสอบการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

ผู้เรียนสามารถสอบ
ผ่านการทดสอบ
การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

ร้อยละ 25 *1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
*- กิจกรรมพี่สอนน้อง 
เพื่อนสอนเพื่อน 
*-. กิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริมในรายวิชา

1 . นักเรียน 
นักศึกษา ปวช .3 
และ ปวส . 2 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของผู้เข้าทดสอบ 
2 .นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 
   *2 .โครงการติว V-

NET 
 

1.ประเมินผล
นักเรียน นักศึกษา 
ผ่านเกณฑ์ไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าทดสอบ 
2.ผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรขั้น
สูงได้เข้าทดสอบ 
V-NET 

ปีการศึกษา 2555 
 

- ฝ่ายวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้เรียน และบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณใน

 
มี 

*1.โครงการสร้างคนดี 
ศรีโพลีเทค 

1 . นักศึกษาทุก
แผนกจ านวน 100 
คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

วิชาชีพ 
   *2.โครงการฝึกอบรม

การพัฒนาและ
ส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
100 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 

   *3.โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมและ
จริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
500 คน 

ปีการศึกษา 2555 150,000  ฝ่ายปกครอง 

   4 . โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน 
(อบรมภายใน) 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ              
60     คน 
 
2 . นักเรียน / 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / งาน

ปกครอง 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

นักศึ กษาเข้าร่วม
โครงการ     
ประมาณ    600-
900     คน 

   5.โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าปี
การศึกษา 2555 

คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประมาณ  60 
คน นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ     
ประมาณ    1,500     
คน 

ปีการศึกษา 2555 194,600  
บาท 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / งาน

ปกครอง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 อาชีวศึกษา
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

  1.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติประจ าปี
การศึกษา 2555 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ60  

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

คน 
2. นักเรียน /
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการประมาณ   
900-1000  คน 
3. ผู้ปกครอง
นักเรียน / นักศึกษา    ประมาณ   100-150    คน 
ประมาณ 100-150 
คน 

   2.กิจกรรมประเพณีแห่
เทียนพรรษาประจ าปี
การศึกษา 2555 

1.คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ   
60  คน 
2. นักเรียน /
นักศึกษาเข้าร่วม

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

โครงการ ประมาณ   
900-1000  คน 
 

   3. กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ประจ าปีการศึกษา 
2555 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ   
60  คน 
 2. นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการประมาณ   
900-1000  คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

   4. กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติประจ าปี
การศึกษา 2555 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาประมาณ   60  
คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

2.นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ประมาณ   
900-1000  คน 
3. ผู้ปกครอง
นักเรียน / นักศึกษา
ประมาณ   100-150    
คน 

   5. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

1.คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ   
60  คน 
2. นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ประมาณ   

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

900-1000  คน 
   6.กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ 
1.คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ   
60  คน 
2.นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการประมาณ   
900-1000  คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

   7. กิจกรรมรับ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2555 

1.คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประมาณ   
60คน 
2. นักเรียน / 
นักศึกษา (ผู้ส าเร็จ

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

การศึกษา) 
ประมาณ   200-300   
คน 

   8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ       
60     คน 
2. นักเรียน / 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ประมาณ    
300-400     คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับการยอมรับใน
ชุมชน หรือองค์กร
ภายนอก 

1 รางวัล *1.โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมและ
จริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
500 คน 

ปีการศึกษา 2555 150,000  ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

   *2.โครงการสร้างคนดี 
ศรีโพลีเทค 

1 . นักศึกษาทุก
แผนกจ านวน 100 
คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 

   *3.โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาและ
ส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
100 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายบริหาร 

   4 .โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 27 
ประเภททักษะทางการ
บัญชี 

1.  คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาประมาณ        
12 คน 

2. นักเรียน / 
นักศึกษาผู้เข้าร่วม
แข่งขัน)ประมาณ 

ปีการศึกษา 2555 - แผนก
บริหารธุรกิจ 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

1-5 คน 

   5 .โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 27 
ประเภทร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง 

1.  คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาประมาณ        
12 คน 

2. นักเรียน / 
นักศึกษาผู้เข้าร่วม
แข่งขัน)ประมาณ 
1-5 คน 

ปีการศึกษา 2555 - แผนก
บริหารธุรกิจ 

   6.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัย 
( การแข่งขันกีฬา
ภายใน) 

1. คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ประมาณ   
60  คน 

2. นักเรียน / 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 (ปีการศึกษา) แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ป ี
ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ประมาณ   
900-1000  คน 

   กิจกรรม รณรงค์
ประชาธิปไตย 

1.อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 
60 คน  

 2. นักศึกษา 
จ านวน 900 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมอื 
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เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน

ในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

 
มี 

* โครงการบริหาร
ความเส่ียง 
- กิจกรรมฝึกอบรม 
การป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมสมานฉันท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน กลุ่ม 4 ธนบุรี 
- กิจกรรมเข้า ค่าย
คุณธรรมและ
จริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 
- กิจกรรมนักศึกษา
ปลอดภัย 
- กิจกรรมตรวจ

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
180 คน เข้าร่วม
โครงการ 

ปีการศึกษา 2555 35,000  ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

สุขภาพและสารเสพ
ติด 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างหรือ

พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

สร้างหรือพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ

ในการจัดการ

อาชีวศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ 

 
มี 

1. การพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ 

มีเครือข่ายความ

ร่วมมืออย่างน้อย 1 

เครือข่าย 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน ์  

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม งาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ผลงานทางวิชาชีพ

หรือส่ิงประดิษฐ์ที่

เป็นโครงงานของ

ผู้เรียน 

ทุกแผนก 1. ในรายวิชาโครงการ ทุกแผนกมีการ

สร้างผลงานทาง

วิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2555 - ทุกแผนก 

ผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยครูที่น าไปใช้

ทุกแผนก 1. ส่งเสริมผลงานครู

ให้น าไปใช้ประโยชน ์

ทุกแผนกมีงานวิจัย

ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ปีการศึกษา 2555 - ทุกแผนก 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

ประโยชน์ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ ขยายโอกาส และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐานและส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริการและ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่

การพัฒนา

สถานศึกษาให้เป็น

ร้อยละ 85 *1.โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรมการ

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนสาขา
ออกแบบได้

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

สังคม แหล่งเรียนรู้และท า

ประโยชน์ให้แก่

ชุมชนในด้านวิชาชพี 

ท าเปเปอร์มาเช่ 
- กิจกรรมการบัญชี
บริการ (บัญชี
ครัวเรือน) 
- กิจกรรมการ
ตรวจเช็คสภาพรถยนต ์
- กิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพ ดูแลรักษา
รถยนต์เบื้องต้นและ
การล้างรถยนต์
เบื้องต้น 
- กิจกรรมอบรมการ
เขียนสีน้ ามัน 

ให้บริการแก่สถาน
ประกอบการ 
2. ร้อยละ85ของ
ผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจใน
วิทยาลัยเทคโนโลยี
โพลีกรุงเทพ 

การพัฒนา ค่าเฉล่ีย 1. โครงการบริการ 1.  อาจารย์และ ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

สถานศึกษาให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

3.53 ชุมชนร่วมกบัสมาคม

ตะกร้อแห่งประเทศ

ไทย 

เจ้าหน้าที่จ านวน 

30 คน 

-   นักศึกษาจ านวน 

200 คน 

3. อาจารย์และ

นักศึกษาได้แนะน า

รับความรู้เกี่ยวกับ

การบัญชีให้แก่

ชุมชน  ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 

นักศึกษา 

   2.โครงการส่งครู

อาจารย์ให้การแนะน า

1.   อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 

ปีการศึกษา 2555 - แผนกช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

แก่สถานประกอบการ

เรื่องการจัดสถานที่ใน

การท างาน 

5-7 คน 

2. นักศึกษาจ านวน 
200 คน 

3.   อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
สถานที่ท างาน     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   
80 

   3.โครงการส่งเสริม

ความรู้ในการพัฒนา

1. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 

ปีการศึกษา 2555 - แผนกช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

ชุมชนและท้องถ่ิน

เรื่องการจัดทัศนียภาพ

ของชุมชนให้สะดวก

สะอาดในการพัฒนาที่

พักอาศัย 

5-7 คน 

2.   นักศึกษา
จ านวน200 คน 

3. อาจารย์และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
สถานที่ท างาน      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   
80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มี

คุณภาพ 

มีนโยบายการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ให้มีคุณภาพ 

 

 

มี 

1.โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรระบบบริหาร

สถานศึกษา แบบมือ

อาชีพ 

1. ครู บุคลากร ทั้ง

ภายใน และ

ภายนอก วิทยาลัย 

จ านวน 25 คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายเทคนิคระบบ

สารสนเทศ 

กลยุทธ์ ท่ี 5.2 พัฒนา

บุคลากร ครู ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

บุคลากร ครู ผู้บริหาร 

ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 60 1. โครงการส่งเสริม

การศึกษาครู 

1.ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไม่

น้อยกว่าปีละ 2 คน 

ปีการศึกษา 2555 200,000 ฝ่ายบุคลากร 

2. โครงการศึกษาดู 1. ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2555 110,000 ฝ่ายบุคลากร 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

งานนอกสถานที่ ทางการศึกษา 43 

คน 

3. โครงการพัฒนาครู

เข้าร่วมประชุม

วิชาการ 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 43 

คน 

ปีการศึกษา 2555 50,000 ฝ่ายบุคลากร 

   4. โครงการส่งเสริม

ส่งเสริมการผลิตส่ือ

ของครูผู้สอน 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 43 

คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 

5. โครงการส่งเสริม

สุขภาพและพลนมัย

(การแข่งขันกีฬา

ภายใน) 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เข้า

ร่วมประมาณ 60 

คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

*6. โครงการเรียนรู้

จากผู้ประสบการณ์ 

1.นักศึกษา ปวช.

และปวส. ทุก

แผนก จ านวน 50 

คน 

ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการ

ประกันคุณภาพ

สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร 

และผู้เรียน มีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 75 *1. โครงการอบรม

การประกันคุณภาพ

ให้กับผู้บริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน และ

นักศึกษา 

1. ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร จ านวน 

50 ท่าน และ

จ านวนนักศึกษา 

100 คน 

ปีการศึกษา 2555 5,000 ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 การพัฒนา

ฐานข้อมูลระบบ

สารสนเทศ 

ระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยี

สารสนเทศครบถ้วน 

 

 

1. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

1. ประเมินความ

พึงพอใจในการใช้

ระบบสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2555 150,000 ฝ่ายเทคนิคระบบ

สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

มี ได้ไม่ต่ ากว่า 3.51 

   *2. โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรระบบบริหาร

สถานศึกษา แบบมือ

อาชีพ 

1. ครู และบุคลากร

ทัง้ภายในและ

ภายนอก วิทยาลัย 

จ านวน 25 คน 

 

ปีการศึกษา 2555 10,000 ฝ่ายเทคนิคระบบ

สารสนเทศ 

   3. โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ของ

สถานศึกษา 

1.   อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จ านวน 
60คน 

2.  นักศึกษา
จ านวน900คน 

3.  อาจารย์และ

ปีการศึกษา 2555 - กลุ่มงาน

สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

นักศึกษามีความพึ่ง
พอใจในการ
ให้บริการของเว็ป
ไซต์สถานศึกษา  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีมี

การลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 

3 ครั้ง/ปี 11 .โครงการบริหาร
ความเส่ียง 
- กิจกรรมฝึกอบรม 
การป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมสมานฉันท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน กลุ่ม 4 ธนบุรี 
- กิจกรรมเข้าค่าย

1 . นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
180 คน เข้าร่วม
โครงการ 

ปีการศึกษา 2555 300,000  ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

คุณธรรมและ
จริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 
- กิจกรรมนักศึกษา
ปลอดภัย 
- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพและสารเสพ
ติด 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริม

ระบบกลไกการเงินและ

รายงานทางการเงิน

ต่อคณะกรรมการ

2 ครั้ง / ปี 1. มีการจัดการทาง

การเงิน 

สรุปยอดการเงิน ปีการศึกษา 2555 - ธุรการการเงิน 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

งบประมาณ สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.7 สร้างหรือ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมแหล่ง

เรียนรู้ 

ผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อการจัด

สภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 80 *1. โครงการปรับปรุง 

และซ่อมบ ารุงห้องน้ า

และระบบสุขภิบาล

ภายใน วิทยาลัย  

1. ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 50,000 ฝ่ายอาคารและ

สถานที่ 

*2. โครงการปรับปรุง

ภูมทิัศน์และดูแล

สภาพภายในวิทยาลัย 

1. ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 100,000 ฝ่ายอาคารและ

สถานที่ 

*3.โครงการขอความ

อนุเคราะห์เพื่อพัฒนา

ในด้านอาคารสถานที่ 

1. ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย

ปีการศึกษา 2555 20,000 ฝ่ายอาคารและ

สถานที่ 
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กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของกลยุทธ์ 

เป้าหมาย 

 (ปีการศึกษา) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 

ที่จัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 

ครั้งที่ 1 กว่า ร้อยละ 80 

   *4.โครงการปลูกสร้าง 

และซ่อมบ ารุง อาคาร

สถานที่  

1. ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 450,000 ฝ่ายอาคารและ

สถานที่ 

*5.โครงการซ่อมบ ารุง

ระบบแสงสว่างและ

งานปรับอากาศภายใน 

วิทยาลัย  

1. ประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2555 50,000 ฝ่ายอาคารและ

สถานที่ 

สรุปแผนการด าเนินงาน 

 มีจ านวนโครงการ ท้ังส้ิน  48 โครงการ 

มีจ านวนกิจกรรมทั้งส้ิน  34 กิจกรรม 
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ใช้งบประมาณทั้งส้ิน       4,849,600 บาท 



แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2555 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

69 

การติดตามและประเมินผลตามแผน 

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารของวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล และเพื่อตรวจสอบตลอดจนเพื่อการประเมินป ระสิทธิผลของแผนพัฒนาตาม

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่ก าหนด จึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผน เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผน พัฒนา

ในรอบปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปล่ียนเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหว่างปีการศึกษาหรือในรอบการท าแผนพัฒนา ซ่ึงการติดตามและประเมินผลตามแผน มี

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับแผนปฎิบัติการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธ์ิผลโดยรวมของแผน ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนในระยะต่อไป 

4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผน ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพต่อไป 

4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

 แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. การติดตามการด าเนินงานตามแผน 

3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน 

 


