
เอกลักษณ์ บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง

อัตลักษณ์ เด่นทกัษะประมง  ด ารงตนตอบแทนบญุคุณแผ่นดิน

วสิยัทัศน ์  พันธกจิ  วทิยาลัยประมงตณิสลูานนท ์  (พ.ศ.  2560 - 2564)

วิสัยทัศน์   

            เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพประมงด้วยระบบคุณภาพคู่คุณธรรมน าสังคมอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
          2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
          3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
          4. บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
          6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์

พันธกิจที ่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาหลักสูตร
2.  การพัฒนาก าลังคน (นักศึกษา)   
3.  การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน  และฝ่ายสนับสนุน) 

พันธกิจที ่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์



พันธกิจที ่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
2.  การสร้าง / พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
3.  การให้บริการวิชาการ 

พันธกิจที ่ 4 บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

พันธกิจที ่ 5  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการ

และเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม 

พันธกิจที ่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 



เอกสารอยู่ใน word



 

(ข)
สารบัญ

 หน้า

1. ค าน า  (ก)
2. สารบัญ  (ข)
3. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  วิสัยทัศน์   และพันธกิจ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์   (พ.ศ.  2560 - 2564)  1 (ค)
4. การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  2 (ค)
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ภาพรวม)  1 (ง)

          พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่  1 (ง)
        ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          พันธกิจ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 47 (ง)
          พันธกิจ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 53 (ง)

         สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
          พันธกิจ 4 บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 75 (ง)

         ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          พันธกิจ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่ 91 (ง)
          พันธกิจ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  98 (ง)



 

5 (ค)

เอกลักษณ์ บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง

อัตลักษณ์ เด่นทกัษะประมง  ด ารงตนตอบแทนบญุคุณแผ่นดิน

วิสัยทัศน์   

            เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพประมงด้วยระบบคุณภาพ
คู่คุณธรรมน าสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ

          1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
          2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
          3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
          4. บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
          6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์   (พ.ศ.  2560 - 2564)

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

6 (ค)

การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์

พันธกิจที ่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาหลักสูตร

2.  การพัฒนาก าลังคน (นักศึกษา)   
3.  การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน  และฝ่ายสนับสนุน) 

พันธกิจที ่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

พันธกิจที ่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2.  การสร้าง / พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
3.  การให้บริการวิชาการ 

พันธกิจที ่ 4 บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

พันธกิจที ่ 5  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1.  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม 

พันธกิจที ่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 



 

7 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1  การพัฒนาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาหลักสูตร 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวชิาการ 

ด้านประมง หลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. และ รายวิชาทุกรายวิชา งานหลักสูตรฯ

ให้มีคุณภาพ - ระดับ ปวช. ปริญญาตรี 2. พัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐาน - ระดับ ปวส. ให้มีคุณภาพ ทุกสาขาวิชา
สากล - ระดับ ปริญญตรี 2. เพือ่พัฒนาหลักสูตร

รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
สาขาอาชีพ
3. เพือ่พัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับชุมชน
และท้องถิ่น

2. โครงการ -เพือ่เตรียมความพร้อม สถานศึกษา งานหลักสูตรฯ

เตรียมความพร้อม ในการรับการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สู่สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย



 

8 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 1.  โครงการฝึกอบรม เพือ่พัฒนาเทคนิค ครูได้รับการอบรม ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัด การจัดกระบวนการ เทคนิคการสอน งานหลักสูตรฯ

ทีห่ลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้  1  คร้ังต่อปี
2.  โครงการมุมวิชาการ 1. เพือ่จัดแหล่งเรียนรู้ มุมวิชาการ ฝ่ายวชิาการ

ของแผนกวิชาต่างๆ ในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทีส่ามารถ แผนกวชิาฯ

2. เพือ่น าเสนอข้อมูล ให้บริการนักศึกษา
วิชาการทางด้าน ภายในแผนกวิชา
วิชาชีพประมง
3.  เพือ่เผยแพร่ความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร แก่ครู
อาจารย์ ผู้สนใจ

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุวัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

9 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 3. โครงการพัฒนา เพือ่ปรับปรุงห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ

กระบวนการเรียนรู้ ห้องเรียนรู้ ประจ าแผนกวิชาให้สามารถ ฝ่ายบริหารทรัพ

ทีห่ลากหลาย ใช้จัดการเรียนการสอน แผนกวิชาฯ

(ต่อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการห้องเรียน เพือ่ให้มีห้องเรียนทีท่ันสมัย ฝ่ายวิชาการ

ทันสมัย ใช้ส่ือการสอน งานวิทยบริการ

ได้หลากหลายเหมาะสม

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

10 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 5.  โครงการเชิญ เพือ่พัฒนาศักยภาพ จ านวนชั่วโมง ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของผู้เรียนฯ ต่อปีการศึกษา แผนกวชิาฯ

ทีห่ลากหลาย ให้ความรู้เพือ่พัฒนา  (20 ชั่วโมง)
(ต่อ) ผู้เรียน

- แผนกวิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
- แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาอตุสาหกรรม

ประมง
- แผนกวิชาการเดินเรือ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ



 

11 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พฒันาการจดั 6.  โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาความรู้และ จ านวนคร้ังในการ ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน ศึกษาดูงาน แผนกวชิาฯ

ทีห่ลากหลาย ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า อย่างน้อย 1 คร้ัง
(ต่อ) แปรรูปสัตวน์้ า ต่อปีการศึกษา

การควบคุมเรือประมง

และสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. โครงการวันส าคัญ
ทางภาษาและวัฒนธรรม
  7.1 วันภาษาไทย 1. นักศึกษามีความรู้/ นักศึกษา แผนกวิชาฯ

ทักษะภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ งานวิทยบริการ

2. นักศึกษาน าทักษะ จ านวน  200  คน
ภาษาไทยไปใช้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

12 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด   7.2 วันสุนทรภู่ 1. นักศึกษารู้จักกวีเอก แผนกวิชาฯ

กระบวนการเรียนรู้ ของไทย/โลก งานวิทยบริการ

ทีห่ลากหลาย 2. นักศึกษาร่วมกิจกรรม
(ต่อ)   7.3 วันคริสต์มาส 1. เพือ่เรียนรู้วัฒนธรรม นักศึกษาทุกชั้นปี แผนกวิชาฯ

ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม
2. เสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

8. โครงการเสริมสร้าง เพือ่พัฒนาความรู้ 1. นักเรียน แผนกวิชาฯ

ทักษะภาษาไทย ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาไทยของนักเรียน จ านวน 200 คน

นักศึกษา 2. นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงาน
อย่างน้อย 2 ชิ้น

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

13 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 9. แผนงานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ห้องสมุด
ทีห่ลากหลาย  9.1 โครงการจัด 1. ห้องสมุดมีบรรยากาศ จ านวนนักศึกษา งานวิทยบริการ

(ต่อ) บรรยากาศ จัดบอร์ด สวยงาม มาใช้บริการห้องสมุด
ให้ความรู้ในห้องสมุด มีมุมทีเ่ป็นประโยชน์ มากขึ้น

เหมาะสมต่อการให้บริการ
2. การเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยฯ
 ในทุกสาขาวิชา
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

14 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด  9.2 โครงการจัดซ้ือ 1. ห้องสมุด มีหนังสือ มีหนังสือใหม่ๆ งานวิทยบริการ

กระบวนการเรียนรู้ หนังสือวารสาร ต ารา วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้บริการมากขึ้น
ทีห่ลากหลาย หนังสือพิมพ์ และต ารา เพียงพอต่อการให้บริการ
(ต่อ) ในห้องสมุด 2. การเรียนการสอน

ภายในวิทยาลัยฯ
ในทุกสาขาวิชา
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 9.3 โครงการสัปดาห์ 1. จัดกิจกรรมทีใ่ห้ความรู้ นักศึกษาทุกชั้นปี งานวิทยบริการ

ห้องสมุด แก่นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดนิทรรศการ
เพือ่ให้ความรู้แก่นักศึกษา
ครู อาจารย์ และบุคลากร

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

15 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด  9.4 โครงการจัดซ้ือ 1. ห้องสมุดมีหนังสือทีอ่ยู่ หนังสือเก่าได้รับ งานวิทยบริการ

กระบวนการเรียนรู้ วัสดุส านักงาน ในสภาพดีไว้ให้บริการ การซ่อมแซม
ทีห่ลากหลาย ซ่อมหนังสือในห้องสมุด ต่อไป เพือ่ให้บริการ
(ต่อ) 2. เพือ่ซ่อมแซมและ ได้มากขึ้น

รวบรวม หนังสือ วารสาร
และนิตยสารทีช่ ารุด
ทัง้หมด

10. การเข้าร่วมประกวด 1. เพือ่ให้นักศึกษาได้จัดท า แผนกวิชาฯ

โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 2. เพือ่คัดเลือกผลงาน

เข้าร่วมประกวด
อาชีวศึกษา - เอสโซ่

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

16 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1. โครงการพัฒนา
คุณภาพและ ทักษะภาษาอังกฤษ
สมรรถนะผู้เรียนให้    1.1 โครงการฝึกอบรม 1. นักศึกษามีความรู้การใช้ มีนักศึกษาเข้าร่วม ฝ่ายวชิาการ

สอดคล้องกับ การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิม่มากขึ้น กิจกรรมละ แผนกวชิาฯ

มาตรฐานสากล ในการประกอบอาชีพ 2. นักศึกษาร่วมฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 50 คน
และชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง
3. นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริงได้
(สนทนากับเจ้าของ
ภาษาได้)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

17 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1. โครงการพัฒนาฯ(ต่อ)
คุณภาพและ   1.2 โครงการ/กิจกรรม 1. นกัศึกษา 90 คน มคีวามรู้ นักศึกษา ฝ่ายวชิาการ

สมรรถนะผู้เรียนให้ English Camp การใช้ภาษาองักฤษเพิ่มมากขึ้น ร่วมโครงการ แผนกวชิาฯ

สอดคล้องกับ 2. นกัศึกษาได้ร่วมกจิกรรม 90 คนต่อปี
มาตรฐานสากล ฝึกปฏบิติัการใช้ภาษา

(ต่อ) องักฤษในสถานการณ์จริง

3. นกัศึกษาสามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

จริงได้ (สนทนากบัเจ้าของ

ภาษาได้)

  1.3 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะการฟงั พดู อา่น นักศึกษาทุกคน ฝ่ายวชิาการ

Morning Talk และเขียนภาษาองักฤษ ได้เข้าร่วมโครงการ แผนกวชิาฯ
 

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

18 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 2.  โครงการพัฒนาส่ือ 1. เพือ่พัฒนาทักษะ ป ี2557 ได้เคร่ืองฉาย ฝ่ายวชิาการ  

คุณภาพและ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ภาพทบึแสง 1 ชุด แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ 2. เพือ่จัดหาส่ือและอุปกรณ์ ป ี2558 ได้เคร่ืองเสียง

สอดคล้องกับ ช่วยสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด

มาตรฐานสากล 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ป ี2559 ได้ชุดส่ือการสอน

(ต่อ) ทีเ่หมาะสม ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 1 ชุด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

19 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 3.  โครงการ 1. เพือ่ให้นักศึกษาระดับ 1. นักศึกษ ปวช.3 และ ฝ่ายวชิาการ  
คุณภาพและ เตรียมความพร้อมและ ปวช.3 และปวส. 2 ทีจ่ะจบ ปวส. 2ได้รับการพัฒนา แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาในแต่ละปี เตรียมความพร้อม งานวดัผลฯ

สอดคล้องกับ -แผนกวิชา/สาขาวิชา ผ่านการสอบมาตรฐาน การสอบมาตรฐาน งานพฒันา

มาตรฐานสากล เพาะเล้ียงสัตว์น้ า วิชาชีพ วิชาชีพทุกคน หลักสูตรฯ

(ต่อ) -แผนกวิชา/สาขาวิชา 2. เพือ่แก้ปัญหาผู้เรียน 2. นักศึกษาปวช.3 และ
แปรรูปสัตว์น้ า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปวส. 2 สอบผ่าน
-แผนกวิชา/สาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละปี มาตรฐานวิชาชีพ
การเดินเรือ 95%

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

20 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 4.  โครงการ 1. เพือ่ให้นักศึกษาทีจ่ะจบ 1. นักศึกษ ปวช. 3 และ ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ เตรียมความพร้อมและ ในแต่ละปีผ่านการสอบ ปวส. 2 เข้ารับ แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ จัดสอบ  V-NET V- Net การเตรียมความพร้อม งานวดัผลฯ

สอดคล้องกับ 2. เพือ่เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ V-NET งานพฒันา

มาตรฐานสากล ของนักศึกษา ในการสอบ ทุกคน หลักสูตรฯ

(ต่อ) V- Net 2. นักศึกษาปวช.3 และ
ปวส. 2 เข้าสอบ
V-NET ทุกคน

5. โครงการวัดผล 1. เพือ่ให้มีการวัดผล
และประเมินผลการเรียน และประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

2. เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพือ่รองรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพและทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (V-NET)

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

21 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 6. โครงการ 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์/ ด้านปริมาณ : ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ พัฒนา/จัดหาวัสดุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทีใ่ช้ 1. ห้องเรียน จ านวน แผนกวชิา

สมรรถนะผู้เรียนให้ อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ สามัญฯ

สอดคล้องกับ (331) 2. จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ ใช้งานได้อย่างมี
มาตรฐานสากล เพือ่ยืดอายุการใช้งาน ประสิทธิภาพ
(ต่อ) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2. ห้องเรียน

3. เพือ่ให้เป็นห้องเรียน คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งานได้ มีเคร่ืองปรับอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปรเจคเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายทีใ่ช้งาน
ได้ตามปกติ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

22 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 7. โครงการ ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ งานวันประมงวิชาการ
สมรรถนะผู้เรียนให้ 8. โครงการประชุมสัมมนา 1. ครูฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ ครูฝึกในโรงงาน งานหลักสูตรฯ

สอดคล้องกับ ความร่วมมือ ในการจัดการเรียนรู้และ เข้าร่วมประชุม 100% งานวดัผลฯ

มาตรฐานสากล ในการจัดการศึกษา การวัดผลประเมินผล งานทวภิาคี

(ต่อ) ตามโครงการ 2. ครูฝึกมีใบรับรอง งานความ

วิทยาลัยในโรงงาน ในการสอน ร่วมมือ

9. โครงการเข้าค่าย 1. เพือ่พัฒนาความรู้ 1.นักศึกษาทีเ่ข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ความสามารถและศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
โดยใช้ ของนักศึกษา ผลงานโดยใช้ STEM Education
STEM Education 2. เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะ 2.นักศึกษา

กระบวนการของ มีความพึงพอใจต่อการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้ STEM Education
STEM Education เพือ่น าไปสู่การเป็น Smart Farmer

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

23 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 10. โครงการ 1. นักเรียนแสดงออกถึงความเอื้อเฟือ้ 1. นักเรียน แผนกวิชาฯ
คุณภาพและ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ
สมรรถนะผู้เรียนให้ พัฒนาการจัดการเรียน 2. นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ คุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับ การสอน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม วัฒนธรรมไทย และ
มาตรฐานสากล ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย น าไปใช้ในชีวิต
(ต่อ) และหน้าทีพ่ลเมือง 3. ประยกุต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ประจ าวัน

หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 2. นักเรียน ศึกษาและ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติมารยาทไทย
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และศาสนพิธี
ตามวถิีประชาธปิไตย ได้อย่างถูกต้อง
5. อยูร่่วมกันอยา่งสันติ และ 3. มีแหล่งเรียนรู้และ
พึง่พาซ่ึงกันและกัน ส่ือการสอนหลากหลาย

เพิม่ขึ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

24 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม งบพฒันา

ให้นักเรียน  ทักษะชีวิต นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท. กิจกรรม

นักศึกษา (ใช้ งปม.โครงการเรียนฟรี จริยธรรม  ทีดี่งาม ทีเ่ข้าร่วม 45 บาท

มีคุณธรรม 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน ต่อคน

จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้ ต่อปี

และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ ในชีวิตประจ าวันได้
การประกอบอาชีพ
อิสระ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

25 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 2. แผนงาน/โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
ให้นักเรียน  กิจกรรมต่างๆ นักศึกษา  มีคุณธรรม  
นักศึกษา   2.1 โครงการ จริยธรรม  ทีดี่งาม จ านวนนักศึกษา
มีคุณธรรม ทัศนศึกษา 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน ในแต่ละแผนกวิชาฯ
จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้ ทีเ่ข้าร่วม
และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพ   2.2 โครงการ ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

อิสระ (ต่อ) สร้างคนดีศรีประมง ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

ทีเ่ข้าร่วม

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ



 

26 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม   2.3 โครงการ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  เข้าค่ายคุณธรรม ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา จริยธรรม ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม
จริยธรรมทีดี่   2.4 โครงการอนุรักษ์ 1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

และมีลักษณะ ส่ิงแวดล้อม นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

อันพึงประสงค์ วัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม  ที่ดีงาม ทีเ่ข้าร่วม
ตามความต้องการ และท านุบ ารุง 2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน

ของตลาดแรงงานและ ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา มีความรู้

การประกอบอาชีพ   2.5  โครงการส่งเสริม ความสามารถด้านวชิาการ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

อิสระ (ต่อ) ประชาธิปไตย และสามารถน าไปปรับใช้ ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.
ในชีวติประจ าวนัได้ ทีเ่ข้าร่วม

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ



 

27 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 3. โครงการการประชุม 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  วิชาการ  อกท. นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา ระดับหน่วย ระดับภาค จริยธรรม  ทีดี่งาม ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม และระดับชาติ 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้
และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ ในชีวิตประจ าวันได้
การประกอบอาชีพ
อิสระ (ต่อ)

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

28 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 4. โครงการอบรม จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  เชิงปฏิบัติการ ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา คณะกรรมการ ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม ด าเนินงานและชมรม เกณฑ์ : ระดับ
จริยธรรมทีดี่ ความพึงพอใจของ
และมีลักษณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อันพึงประสงค์ 5.    โครงการปรับปรุง
ตามความต้องการ ส านักงาน  อกท.
ของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพ
อิสระ (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

29 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 1. โครงการประชุม 1. เพือ่ให้ผู้ปกครอง - จ านวนผู้ปกครอง งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบข้อมูล ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ นักศึกษา ของสถานศึกษา
2. เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียน - ความพงึพอใจ

มีคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ปกครอง
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.  โครงการกีฬา 1. เพือ่ให้นักศึกษา - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปกครอง

ต้านภัยยาเสพติด ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

3.  โครงการ 1. เพือ่ให้ความรู้และ - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปกครอง

ฝึกอบรมแกนน า เป็นแบบอย่างทีดี่
ต่อต้านยาเสพติด ของบุคคลอื่น

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



 

30 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 4.  โครงการเยี่ยมบ้าน 1. เพื่อช่วยกันหาแนวทาง -  จ านวนนักเรียน งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันดูแล  ช่วยเหลือ นักศึกษาทีไ่ด้รับ
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ กลุ่มเส่ียง นักเรียนนักศึกษาด้านต่างๆ ความช่วยเหลือ

(ต่อ) ใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง

5. โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ -  จ านวนนักเรียน งานปกครอง

บุคลิกภาพ ให้เหมาะสม นักศึกษาที่ปรับเปล่ียน

บคุลิกภาพ /เกณฑ์…

6. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ให้มีบรรยากาศ มีวสัดุ ครุภณัฑ์

เพื่อพฒันา

ปรับปรุงส านักงาน ในการให้บริการแก่ งานปกครอง

งานปกครอง ผู้มาใช้บริการ  เกณฑ์ :

2. เพือ่จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีหอ้งส านักงาน

ส านักงาน ที่มีบรรยากาศที่ดี

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

31 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 7.  โครงการคัดกรอง 1. เพือ่แบ่งกลุ่มนักเรียน -  ร้อยละของนกัเรียน งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ นกัศึกษาที่มี

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ กลุ่มเส่ียง และ และกลุ่มเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง

(ต่อ) ปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน  นักศึกษา 2. เพือ่ปรับเปล่ียน -  ร้อยละของนกัเรียน

กลุ่มเส่ียง พฤติกรรมไม่ให้เกี่ยวข้อง นกัศึกษาที่เปล่ียนแปลง

กับสารเสพติด พฤติกรรม

8. โครงการประชุม งานปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเส่ียง
9.  โครงการ 1. เพื่อฝึกอบรมนักเรียน -  จ านวน งานปกครอง

ขับขี่รถจักรยานยนต์ นักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ปลอดภัย อย่างปลอดภยั

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

ตัวชี้วัด/เกณฑ์วัตถุประสงค์



 

32 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 10. โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 1. นักศึกษามากกวา่ งานสวัสดิการฯ จัดเก็บ

นักเรียน นักศึกษา ให้บริการ ของนักศึกษาให้มีสุขภาพ ร้อยละ 90 งานปกครอง จาก นศ.

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตรวจสุขภาพและ แข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพ

(ต่อ) สารเสพติด 2. เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกัน และสารเสพติด

แก่นักศึกษา แก้ปัญหาการใช้
สารเสพติดของนักศึกษา

11. โครงการ 1. เพือ่ให้บริการยาเวชภัณฑ์ 1.  นักศึกษาได้รับ งานสวัสดิการฯ

ให้บริการสวัสดิการ  แกบุ่คลากรและนักศึกษา บริการเกี่ยวกับยา

พยาบาลแก่บุคลากร 2.   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เวชภณัฑ์อย่างเพยีงพอ

และนักศึกษา ของนักศึกษา
3.  มียา เวชภัณฑ์ ให้บริการ
ปฐมพยาบาลอยา่งเพยีงพอ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

33 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 12. โครงการพัฒนา 1. เพื่อปรับปรุง/พฒันา 1.  มีครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ งานสวัสดิการฯ

นักเรียน นักศึกษา ห้องพยาบาล หอ้งพยาบาลใหอ้ยู่ในสภาพ ส าหรับหอ้งพยาบาล

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ที่เหมาะสมแก่การใหบ้ริการ อย่างเพยีงพอ

(ต่อ) ส าหรับบคุลากรและนักศึกษา
2. เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็

ต้องใช้ในหอ้งพยาบาล

อย่างเพยีงพอ

13. โครงการ 1. เปน็การเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาใหม่ งานแนะแนว

ปฐมนิเทศนักเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

2. เพื่อสร้างความรัก

ความสามัคคีในสถาบนั

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

3. เพื่อปลูกจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อครูอาจารย์
และนักศึกษา



 

34 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 14. โครงการ 1. เพือ่แนะแนว นักเรียน นักศึกษา ที่จะ งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ปัจฉิมนิเทศ ทางการศึกษาต่อ ให้กับ ส าเร็จการศึกษา ได้รับ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ผู้ส าเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ทีม่ี การปจัฉิมนิเทศ

(ต่อ) ความประสงค์จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกวา่ 80

ในระดับทีสู่งขึ้น
2. เพือ่สร้างความมั่นใจ
ตนเองให้กับนักเรียน
นักศึกษาทีจ่ะออกสู่
ตลาดแรงงาน
3. เพือ่ให้ความรู้ นักเรียน
นักกศึกษา มีความเข้าใจ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และเห็นความส าคัญของพฤติกรรมทีดี่

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุกลยุทธ์



 

35 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 15. โครงการแนะแนว 1. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษา งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อ การจัดการเรียนการสอนด้าน ในจังหวัดสงขลา
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ วชิาชีพประมง ใหแ้ก่นักเรียน และจังหวัดใกล้เคียง

(ต่อ) นักศึกษาและผู้สนใจ ได้รับการแนะแนว
ได้รับทราบข้อมูลประกอบ อย่างน้อย 80%
การตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อ

วทิยาลัยประมงติณสูลานนท์

2. เพื่อเปน็การแนะแนว

การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ของนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษาจากวทิยาลัย

ประมงติณสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

36 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 16. โครงการติดตาม 1. เพือ่ส ารวจข้อมูล ผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งข้อมูล
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 2. เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูล กลับวิทยาลัยฯ

(ต่อ) ของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 80%
เป็นข้อมูลพืน้ฐานของ
วิทยาลัยฯ ในการน าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ
ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

37 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 17. โครงการส ารวจ 1. เพือ่ส ารวจ สถานประกอบการ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ และชุมชน ส่งข้อมูล
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ สถานประกอบการ สถานประกอบการ และ กลับวิทยาลัยฯ

(ต่อ) ชุมชนทีม่ีต่อ ไม่ต่ ากว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ ร้อยละ 80
วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท์ ประจ าปี
การศึกษา 2555-2559

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย



 

38 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 18. โครงการแนะแนว 1. เพื่อใหน้ักเรียน ร้อยละของนักเรียน  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา การประกอบอาชีพ นักศึกษา มีความรู้ นักศึกษา ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตามแนวทาง ความเข้าใจในอาชีพอิสระ กิจกรรม ไม่น้อยกว่า

(ต่อ) หลักปรัชญา ภายใต้หลักปรัชญา ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพยีง ส าเร็จการศึกษา

2. เพื่อใหน้ักเรียน

นักศึกษา สร้างอาชีพอิสระ

อิสระใหต้นเองได้

3. เพื่อใหน้ักเรียน

นักศึกษา รู้จักน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ไปประยุกต์ใช้ 

ในการด ารงชีวติประจ าวนัได้

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

39 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 19. โครงการจัดท า 1. เพื่อใหน้ักศึกษาใหม่ ครู นักศึกษา ครู และ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา คู่มือนักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับทราบ ผูปกครอง ได้รับทราบ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ และ

(ต่อ) วทิยาลัยฯ ถือปฏบิติัตนได้ถูกต้อง

การจัดการเรียนการสอน ตรงกัน

การลงทะเบยีน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

การจัดกิจกรรมต่างๆการใหใ้หบ้ริการทนุการศึกษา รวมทั้ง

และถือปฏบิติัร่วมกัน

กฏระเบยีบต่างๆ ของวทิยาลัยฯ ที่ถูกต้องตรงกัน

ผู้เรียน และ การปฏบิติัตนใหป้ระสบความส าเร็จทกุๆด้าน

 และ ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ใหส้มดังปรัชญา

กลยุทธ์

ของวทิยาลัยฯ ที่วา่  "สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ"

2. เพื่อเปน็การเสริมสร้างประสิทธภิาพในการเรียนรู้ของ



 

40 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 20. โครงการพัฒนา 1. เพื่อจัดหาวสัดุ เพิ่มประสิทธภิาพของ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว อุปกรณ์ส านักงาน การท างาน ในการ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ประจ างานแนะแนวอาชีพ บริหารงานแนะแนวฯ

(ต่อ) และการจัดหางาน มากยิ่งขึ้น

21. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวติ 1. จ านวนคร้ังในการจัด งานครูที่ปรึกษา

กิจกรรมโฮมรูม ใหแ้ก่นักศึกษาในทกุๆด้าน กิจกรรมใหก้ับผู้เรียน

    21.1 การจัด ที่มีผลใหผู้้เรียนอยู่ร่วมกับ ต่อปกีารศึกษา

กิจกรรมโฮมรูม ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

อันดี ระหวา่งอาจารย์

ที่ปรึกษา กับนักศึกษา

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกลยุทธ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

41 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 22.โครงการ 1. เพือ่สร้างเจตคติทีดี่และ ลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรม ยอมรับตามหลักการ ทีล่งทะเบียน ลูกเสือ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ลูกเสือวิสามัญ วิชาการลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม
(ต่อ) 2. เพือ่ฝึกและสร้าง ผ่านการเข้าค่าย

ประสบการณ์ด้าน ตามเกณฑ์
คุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์
กรณีการสร้างวินัย ไม่น้อยกว่า 80 %
ความอดทน ความเป็นผู้น า
และการเป็นผู้บริการ
3. เพือ่สร้างความพร้อม
ให้นักศึกษาในการเข้า
ประจ ากองและประดับ
แถบสี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุกลยุทธ์



 

42 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 23. โครงการ 1. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ร้อยละ 80 งานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา วันส าคัญทางลูกเสือ ประเพณีวฒันธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ใหค้งอยู่ตลอดไป วนัส าคัญ ที่วทิยาลัยฯ

(ต่อ) 2. นักเรียนได้ทราบถึงกิจกรรม จัดขึ้น

ที่ควรปฏบิติัในวนัส าคัญต่างๆ

24. โครงการงานชุมนุม งานกิจกรรม

ลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ลูกเสือ

อาชีวศึกษา
25. โครงการจัดหา เพื่อจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ สามารถฝึกทกัษะ งานกิจกรรม

วัสดุ-อุปกรณ์ การจัด ที่จ าเปน็ต่อ ผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ ลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอน อุปกรณ์ได้ ร้อยละ  80

ในภาคปฏบิติั ใหเ้พยีงพอ

และเหมาะสมกับผู้เรียน

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



 

43 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
งานการค้าและส่งเสริมผลผลิต  (ภาระงานประจ า) ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1.โครงการอบรม 1.เพือ่ส่งเสริมและ - ร้อยละของ ฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายพฒันาฯ

คุณภาพและ ปฏิบัติการ สนับสนุนให้นักศึกษา นักศึกษาสามารถ งานส่งเสริม ฝ่ายวชิาการ

สมรรถนะผู้เรียนให้ การเขียนแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ เขียนแผนธุรกิจ ผลิตผลฯ สนับสนุน

สอดคล้องกับ - เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานสากล 60%

2.โครงการหารายได้ 1.เพือ่ให้ผู้เรียนมีทักษะ - ร้อยละของผู้เรียน งานส่งเสริม ฝ่ายพฒันา

ระหว่างเรียน และประสบการณ์ ทีส่ามารถหารายได้ ผลิตผลฯ ฝ่ายวชิาการ

ในการประกอบอาชีพ ระหว่างเรียน สนับสนุน

2.เพือ่สนับสนุนผู้เรียน - เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า
สร้างงานอาชีพ 60%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

44 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 1.  โครงการฝึกอบรม/ เพือ่พัฒนาทักษะ ฝ่ายวชิาการ ใช้โครงการ

และสมรรถนะ สัมมนาด้านภาษา ภาษาอังกฤษให้กับครู งานหลักสูตรฯ ฝบ.

ครูผู้สอน ต่างประเทศ/ด้านวิชาการ
2.  โครงการฝึกอบรม 1. ครูจัดท าส่ือการเรียน ครูเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายวชิาการ

ด้านเทคโนโลยี การสอนได้ดีขึ้น ภาคเรียนละ 1 รุ่นๆละ งานส่ือ

และส่ือการสอน 2. มีส่ือการเรียนการสอน 20  คน การเรียน

มากขึ้น การสอน

3.  โครงการ ฝ่ายวชิาการ

ทัศนศึกษาดูงาน งานบคุลากร

4.  โครงการพัฒนา ฝ่ายวชิาการ

คุณธรรม จริยธรรม งานบคุลากร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

45 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 5.  โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพการสอน 1. แสวงหาเครือข่าย ฝ่ายวชิาการ

และสมรรถนะ แลกเปล่ียนครูผู้สอน และประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ครูผู้สอน (ต่อ) ในกลุ่มประชาคมอาเซียน สถานศึกษา ทางการศึกษา 

ปีละ  1 แห่ง
2. แลกเปล่ียน
ครูผู้สอน ปีละ 2 คน

6. โครงการส ารวจ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ ทุกรายวิชา ฝ่ายวชิาการ

ความพึงพอใจของผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ งานหลักสูตรฯ

ต่อการสอนของครู ของครูผู้สอน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

46 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 1. พัฒนา -เพือ่ส่งเสริมครูให้มี -จ านวนครู บคุลากรครู

สนับสนุนครู วิทยฐานะครู วิทยฐานะสูงขึ้น ทีป่รับวิทยฐานะ/ บคุลากร

และบุคลากร ให้มี ต าแหน่ง สายสนับสนุน

วิทยฐานะหรือ ทางวิชาการ
คุณวุฒิทีสู่งขึ้น 2. ศึกษาต่อ -เพือ่ส่งเสริมให้ครู -จ านวนบุคลากร

ของบุคลากร มีคุณวุฒิในระดับ ทีเ่พิม่วุฒิ/ปรับวุฒิ
ปริญญาโท  และเอก -ครูเรียนเพิม่เติม

วิชาชีพครู

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

47 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาสมรรถนะ 1. ประชุม สัมมนา -เพือ่เพิม่พูนความรู้ -จ านวนชั่วโมง/คร้ัง บคุลากร

ของบุคลากร อบรมบุคลากร เฉพาะทางให้แก่ครูและ การศึกษาดูงาน/อบรม งานหลักสูตรฯ

ตามต าแหน่ง บุคลากร

2. ทัศนศึกษา -เพือ่ให้ครูและบุคลากร -จ านวนคน ฝบ. และ ฝว.

ดูงานใน/ต่างประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์การศึกษา ในการทัศนศึกษา บคุลากร

สู่ประเทศอาเซียน ดูงาน งานหลักสูตรฯ

3. ประเมิน -เพือ่เสริมสร้าง -จ านวนคร้ัง บคุลากร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการท างาน การนิเทศการท างาน แผนกวชิาฯ

การท างาน ของบุคลากร -ระดับคะแนน
ตามสมรรถนะ การประเมิน

การปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

48 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาสมรรถนะ 4. แลกเปล่ียน -เพือ่ให้ครูมีประสบการณ์ -จ านวนครุและ งานบคุลากร

ของบุคลากร บุคลากร กับการเรียนการสอน บุคลากรทีเ่ข้ารับ งานความ

ตามต าแหน่ง (ต่อ) กับสถานศึกษา ต่างสถานศึกษาและ การแลกเปล่ียน ร่วมมือ

และสังคมอาเซียน ประเทศเพือ่นบ้าน

5. เชิญผู้เชี่ยวชาญ -เพือ่สนับสนุนการจัด -จ านวนวิทยากร งานบคุลากร

(จากสถานประกอบการ/ การเรียนรู้ (ครู/ปราชญ์ท้องถิ่น) งานหลักสูตรฯ

ปราชญ์ท้องถิ่น) ทีม่าให้ความรู้แก่ งานทวภิาคี

มาให้ความรู้แก่ครู นักศึกษาและ
บุคลากร นักเรียน บุคลากร
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

49 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร
ในองค์กร 1. การพัฒนา -เพือ่เสริมสร้างและ -การรณรงค์การใช้ งานบุคลากร

บุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิคภาพทีดี่ ผ้าไทยไทยในโอกาส
ของครูและบุคลากร ต่างๆ

2.  สร้างความสัมพันธ์ -เพือ่ให้ครุและบุคลการ -การจัดกิจกรรม/ งานบุคลากร

ทีดี่ในองค์กร มีความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกัน ร่วมประชุมสัมมนา งานสวัสดิการฯ

ในโอกาสต่างๆ
3. การฝึกบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และการพัฒนาจิต

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

50 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร (ต่อ)
ในองค์กร (ต่อ)

4. ส่งเสริมการออม -เพือ่สร้างก าลังใจให้แก่ -จ านวนเงินออมและ งานบุคลากร

และเพิม่รายได้ ครูและบุคลากร สินค้าทีจ่ าหน่าย งานสวัสดิการฯ

ได้มีรายได้เพิม่ เป็นรายได้เสริม
5. ส่งเสริม -เพือ่พัฒนาสุขลักษณะ  -คุณภาพชีวิต งานบุคลากร

สุขลักษณะ และ การท างานของบุคลากร การท างานครูและ งานสวัสดิการฯ

สุขภาพของบุคลากร บุคลากร, การรู้จักใช้
กิจกรรม 5 ส, กิจกรรม
วงจรคุณภาพ (PDCA)

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

51 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร (ต่อ)
ในองค์กร (ต่อ)

6. เชิดชูเกียรติ -เพือ่สร้างขวัญก าลังใจ -จ านวนครูและ งานบคุลากร

ครูและบุคลากร ครู,บุคลากรของวิทยาลัย บุคลากร/ศิษย์เก่า
ประเภทต่างๆ ทีไ่ด้รับเชิดชูเกียรติ

7. สร้างทีจ่อดรถ ฝบ.

ส าหรับ นักเรียน
นักศึกษา ครู
และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

52 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 3. โครงการเผยแพร่ 1. เพือ่ให้ครูผู้สอนมีความรู้ - ร้อยละครูผู้สอนทีม่ี ฝ่ายแผนงานฯ จัดท าคู่มือ
และสมรรถนะ การเขียนแผนธุรกิจ ความเข้าใจในการเขียน ความรู้และสามารถ งานส่งเสริม เผยแพร่
ครูผู้สอน ให้ครูผู้สอน แผนธุรกิจ ถ่ายทอดให้ค าแนะน า ผลิตผลฯ

2. เพือ่ให้ครูผู้สอนสามารถ เร่ืองการเขียนแผน
ถ่ายทอดให้ค าแนะน า ธุรกิจแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับการเขียน - เกณฑ์ร้อยละ 70
แผนธุรกิจต่อผู้เรียนได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

53 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม 1.  โครงการอบรม ฝ่ายวชิาการ

สนับสนุนให้ครู การท าผลงาน งานบคุลากร

พัฒนาผลงาน ทางวิชาการ
เพือ่การจัด เพือ่เล่ือนวิทยฐานะ
การเรียนการสอน 2.  โครงการอบรม เพือ่พัฒนาแผน 1. ครูทุกคนได้รับ ฝ่ายวชิาการ

ให้มีและเล่ือน ให้ความรู้แก่ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม 2 ป/ีคร้ัง งานหลักสูตรฯ

วิทยฐานะ ในการจัดท า ฐานสมรรถนะ 2. มีแผนจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ
เป็นสมรรถนะ ทุกรายวิชา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

54 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม 3.  โครงการจัดและ เพือ่พัฒนาครูด้านการวัด งานวดัผลฯ

สนับสนุนให้ครู ประมินผลเพือ่พัฒนา และประเมินผล งานบคุลากร

พัฒนาผลงาน สมรรถนะของผู้เรียน ตามมาตรฐาน
เพือ่การจัด ตามมาตรฐาน การเรียนรู้
การเรียนการสอน การเรียนรู้ เพือ่สร้างความตระหนัก
ให้มีและเล่ือน ด้านการวัดผลและ
วิทยฐานะ (ต่อ) ประเมินผลแบบมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

55 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม/ 1.  โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาทักษะ 1. ครูผ่านการฝึกทักษะ งานหลักสูตรฯ

สนับสนุนให้ครู/ ความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ แผนกวชิา

บุคลากร ทางด้านภาษาอังกฤษ / 2. เพือ่พัฒนา ปีละ 20 คน
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม 2. ครูผ่านการฝึกอบรม
ได้มีโอกาสฝึกอบรม ส าเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ
และศึกษาต่อ ปีละ 20 คน

2.  โครงการศึกษาดูงาน -ครูสามารถผลิตส่ือการสอน มีส่ือการสอนเพิม่ขึ้น งานส่ือฯ

ด้านวิชาชีพทัง้ภายใน -มีส่ือการสอนเพิม่ขึ้น อย่างน้อย 3 ชิ้น
ประเทศและต่างประเทศ
3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การผลิตส่ือการสอน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

56 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม/ 4.  โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ -มีวัสดุ อุปกรณ์ -เคร่ืองมือ งานส่ือฯ
สนับสนุนให้ครู/ อุปกรณ์ เพือ่บริการ บริการครู โสตทัศนูปกรณ์
บุคลากร งานส่ือการเรียนการสอน -เคร่ืองมือส่ือโสตทัศนูปกรณ์ สามารถใช้งานได้
ทางการศึกษา สามารถใช้งานได้ -ความพึงพอใจ
ได้มีโอกาสฝึกอบรม การใช้เคร่ืองมือ
และศึกษาต่อ (ต่อ) โสตทัศนูปกรณ์

ระดับ ดี
3. ส่งเสริมให้ครูและ 1.  โครงการฝึกอบรม งานบุคลากร
บุคลากรมีคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และพัฒนาจิต

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

57 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ยกระดับ แผนงานพฒันาสมรรถนะ

สมรรถนะบุคลากร ครูและบคุลากร ดังนี้

1.โครงการพัฒนาทักษะ เพือ่พัฒนาทักษะและ ร้อยละ 100 ของครู งานบคุลากร

ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทีเ่ข้ารับการพัฒนา
ของครู ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ในสถาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่แลกเปล่ียน ประกอบการ
2.โครงการแลกเปล่ียน ครู และ บุคลากร ร้อยละ 20 ของครู งานบคุลากร

ครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน ด้านวิชาชีพ ร่วมกับ แลกเปล่ียน
องค์กรภายนอก หน่วยงานภายนอก
ทีต่รงกับสาขาวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

58 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ยกระดับ 3.ศึกษาดูงาน เพือ่ให้ครูและบุคลากร 50 คน/ปี งานบุคลากร

สมรรถนะบุคลากร ด้านการประมง ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝบ.

(ต่อ) และอื่นๆ  ทัง้ใน ทัง้ในและต่างประเทศ
และต่างประเทศ

4.อบรม เพือ่พัฒนาการใช้ 20 คน/ปี งานบุคลากร

ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างๆประทศ แผนกวิชาสามัญฯ

(ภาษาอังกฤษ) ฝบ.  ฝว.

ในการติดต่อส่ือสาร งานหลักสูตรฯ

กับชาวต่างประเทศ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

59 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้าง/พัฒนา 1.  โครงการฝึกงาน 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับ จ านวนนักศึกษาที่ผ่าน งานทวภิาคี

ความร่วมมือให้เกิด นักศึกษา การฝึกทกัษะใหม้ีความช านาญ การผึกงาน มีผลเกรด

แหล่งเรียนรู้ ในสาขาที่เรียน อยู่ในระดับ 4 และ 3.5 

ทีห่ลากหลาย 2.  โครงการพัฒนา 2. เพื่อเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 งานความ

ทัง้ภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่าง ของนักศึกษาในการเข้าสู่ ร่วมมือ

และต่างประเทศ สถานประกอบการ / ตลาดแรงงาน งานทวภิาคี

ชุมชน / องค์กรต่างๆ 3. เพื่อใหส้ถานประกอบการ

มีส่วนร่วมในการจัด

การอาชีวศึกษา

2.  พัฒนา 1.  โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ มีหอ้งปฏบิติัการ แผนกวชิา

แหล่งเรียนรู้ให้เป็น ห้องปฏิบัติการ แปรรูปฯ ใหเ้ปน็แหล่ง แปรรูปฯ ที่มี อุตสาหกรรมฯ

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แปรรูปสัตว์น้ า เรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพและ

และทนัสมัย ทนัสมัย 1 หอ้ง

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกลยุทธ์

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

หมายเหตุ
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



 

60 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 2.  โครงการฟาร์มสัตว์น้ า เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และ 1. ฟาร์มสัตว์น้ าสาธิต แผนกวชิา

แหล่งเรียนรู้ให้เป็น สาธิต ฝึกทักษะประสบการณ์ (ม)ี เพาะเล้ียงฯ

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ของนักศึกษา 2. ร้อยละของนักศึกษา
(ต่อ) ทีใ่ช้บริการ (100)

3.  โครงการปรับปรุง เพือ่พัฒนาห้องปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการ แผนกวชิา ขอ งปม.

ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์อาหารให้มีคุณภาพ วิเคราะห์อาหาร อุตสาหกรรม สนับสนุน

ตรวจวิเคราะห์อาหาร และสามารถบริการชุมชนได้ ทีม่ีคุณภาพ 1 ห้อง จาก สอศ.

4. โครงการซ่อมบ ารุง เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ี โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า แผนกวชิา ขอ งปม.

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า คุณภาพและเป็นต้นแบบ ทีม่ีคุณภาพ อุตสาหกรรม สนับสนุน

ในการศึกษาของผู้เรียน 1 โรงงาน จาก สอศ.

และชุมชน

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

61 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 5.  โครงการเล้ียงปลาทับทิม -เพือ่เป็นสถานทีฝึ่กปฏิบัติ งานฟาร์ม
แหล่งเรียนรู้ให้เป็น เพือ่จ าหน่าย -เพือ่จ าหน่ายผลผลิต
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และสร้างรายได้
(ต่อ) -เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้

6.  โครงการอุตสาหกรรม เพือ่จัดกิจกรรมวิชาการ มีกิจกรรมการส่งเสริม แผนกวิชาฯ
วิชาการ ให้แก่ครูและนักศึกษา วิชาการให้ครู

ของแผนกวิชาฯ และนักศึกษา
ในแผนกวิชา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

62 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 7.  Tinsulanonda -เพือ่ส่งเสริมให้ครูและ  แผนกวิชาฯ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็น Top Product (TTP) นักศึกษา ร่วมกันผลิต
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ประมง
(ต่อ) ทีม่ีคุณภาพดี

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
-เพือ่คัดเลือกผลิตภัณฑ์
ทีม่ีคุณภาพดี หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ส าหรับส่งเสริมให้มีการผลิต
เพือ่จ าหน่ายของวิทยาลัยฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

63 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  ให้บริการ 1.  โครงการคลินิก เพือ่ให้บริการความรู้/ คลินิควิชาการ แผนกวชิา

สร้างองค์ความรู้ วิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ค าปรึกษา เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ม)ี เพาะเล้ียงฯ

และบริการ ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ด้านวิชาชีพประมง 2.  โครงการ เพือ่บริการชุมชนและ แผนกวชิา  

ให้แก่ชุมชนและ ตรวจวิเคราะห์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ อุตสาหกรรม

ประชาคมอาเซียน คุณภาพสัตว์น้ า / นักรียน นักศึกษา
ผลิตภัณฑ์

4.  พัฒนา 1.  โครงการนิเทศ 1. เพือ่พัฒนาการจัด ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพการจัด ติดตาม และประเมินผล การเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวน ให้มีคุณภาพ

การเรียนรู้ 2. เพือ่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรู้

หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

64 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 1. จัดภูมิทัศน์ -เพื่อปรับสภาพแวดล้อม อย่างน้อยปลีะ 1 จุด งานอาคารฯ/

บรรยากาศ ภายในวทิยาลัยใหส้วยงาม ฝบ. และ ฝว.

การเรียนรู้ 2. ปรับปรุงห้องเรียน/ -เพื่อปรับปรุงหอ้งเรียน/ อย่างน้อย งานอาคารฯ

 ปฏิบัติการ/ หอ้งปฏบิติัการ แผนกวชิาละ 1 หอ้ง

Central lab ใหไ้ด้มาตรฐาน

3. จัดสถานทีพ่ักผ่อน -เพื่อใหค้รูได้มีสถานที่ ครูได้ร่วมใช้สถานที่ งานอาคารฯ

(สโมสรครู) พกัผ่อน คลายอริยะบท พกัผ่อนจัดกิจกรรม

4. ปรับปรุงห้องสุขา -เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาได้ใช้

ได้ใช้หอ้งสุขา หอ้งสุขา /4 จุด งานอาคารฯ

ที่สะอาดมาตรฐาน

5. โครงการ -เพื่อใหก้ารสนับสนุน อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง งานอาคารฯ

ซ่อมบ ารุง งานฟาร์มวทิยาลัยฯ มีความพร้อม

เคร่ืองทุน่แรง ในการสนับสนุนงานฟาร์ม

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

65 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 6. สร้างอาคารจ าหน่าย -เพือ่เป็นแหล่งจ าหน่วย มีสถานที่จ าหน่าย งานอาคารฯ ขอ งปม.

บรรยากาศ ผลผลิต/ร้านอาหาร ผลผลิตนักเรียนนักศึกษา ผลผลิต ขนาด ของ สอศ.

การเรียนรู้ (ต่อ)  (ข้างป้อมต ารวจ) และการจ าหน่ายสินค้า 10X 25 เมตร ตลอดปี

7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ -เพือ่จัดหา วัสดุ แผนก/งานมีวสัดุ ฝบ/ฝว

 สนับสนุน อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น อุปกรณ์ สนับสนุน งานส่ือฯ

การเรียนการสอน เพือ่บริการแผนกวิชา การปฏบิติังาน

และงานต่างๆ
8. จัดศูนย์การเรียนรู้ -เพือ่เสร้างฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ฝบ/ฝว/

อาชีวประมงภาคใต้ ด้านอาชีวประมง งานโครงการ

ให้ประชาชน พเิศษ

9. จัดศูนย์เรียนรู้ -เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ศูนย์ งานโครงการ

ตามหลักปรัชญา ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ พเิศษ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

66 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 10. ซ่อมบ ารุง -เพือ่ซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า/ประปา งานอาคารฯ

บรรยากาศ ระบบไฟฟ้า/ประปา ระบบไฟฟ้า/ประปา ให้ใช้งานได้ปกติ
การเรียนรู้ (ต่อ) ภายในอาคารเรียน/ ให้ใช้งานได้ปกติ

วิทยาลัยฯ

11. จัดหาวัสดุ -เพือ่จัดหาวัสดุ วัสดุมีพอเพียง งานอาคารฯ

ท าความสะอาด สนับสนุนการท างาน ในการใช้งาน
อาคารสถานที่

12. จัดหาทีน่ั่ง -เพือ่สร้างบรรยากาศทีดี่ 10 ชุด/ปี งานอาคารฯ

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นทีพ่ักผ่อน

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

67 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 1. ปรับปรุงบ่อเล้ียง เพือ่มีบ่อทีเ่หมาะสม จ านวน 4 บ่อ งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ สัตว์น้ า (บอ่หลังวทิยาลัยฯ) ในการเล้ียงสัตว์น้ า แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง 2. ปรับปรุง 1. เพือ่ป้องกันปัญหา จ านวน 3 บ่อ
คันบ่อเล้ียงสัตว์น้ า น้ าท่วม
(บ่อหน้าแผนกวิชา 2.ได้บ่อทีเ่หมาะสม
อุตสาหกรรมประมง) ในการเล้ียงสัตว์น้ า
3. โครงการ 1.เพือ่ผลิตปลาจ าหน่าย ผลผลิต 1,500 กิโลกรัม งานฟาร์ม

เล้ียงปลาทับทิม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้ นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

ในกระชังร่วมกับ ด้านการเพาะเล้ียง 300 คน

ปลาตะกรับ สัตว์น้ าให้กับนักศึกษา
4. โครงการเล้ียงปลา เพือ่ผลิตปลาจ าหน่าย ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม งานฟาร์ม

แบบหลายชนิดรวมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 300 คน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

68 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 5. โครงการ 1.เพือ่ผลิตลูกปลานิล ผลผลิต 100,000 ตัว งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ เพาะพันธุป์ลานิล จ าหน่าย นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง 2.เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ 300 คน
(ต่อ) ด้านการเพาะ

ขยายพันธุป์ลา
6. โครงการ 1. เพือ่สร้าง/พัฒนา สถานประกอบการ งานฟาร์ม

ความร่วมมือ ความร่วมมือกับ จ านวน 2 แห่ง แผนกวชิาฯ

ในการเล้ียงสัตว์น้ า สถานประกอบการ นักศึกษา จ านวน
ภายนอกสถานศึกษา 300 คน
2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกทักษะ
ให้กับนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

69 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 7. โครงการส ารวจ 1.เพือ่ตรวจสอบสภาพ 1. จ านวนเคร่ืองจักร งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ และซ่อมบ ารุงโรงงาน การใช้งานของเคร่ืองจักร ที่ใช้งานได้ แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง ในโรงงานบรรจุกระป๋อง อย่างปลอดภยั

(ต่อ) 2.เพือ่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร
ทีช่ ารุดไม่สามารถใช้งานได้
3.เพือ่ให้เคร่ืองจักร
ในโรงงานบรรจุกระป๋อง
สามารถท างานได้
และมีความปลอดภัย

7. เผยแพร่ 2.1จัดสร้าง 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ จ านวน 1000 คน งานฟาร์ม

องค์ความรู้ ฐานเรียนรู้งานฟาร์ม ด้านวิชาการประมง แผนกวชิาฯ

ด้านวิชาการประมง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า งานโครงการ

พเิศษ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

70 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ (งานความรว่มมือ) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้างและพัฒนา 1.โครงการขยาย เพือ่สร้างความร่วมมือ จ านวนองค์กร ฝ่ายแผนงานฯ

เครือข่าย ความร่วมมือกับ ในการจัดอาชีวศึกษา เครือข่ายทีม่ีการท า งานความร่วมมือ

ความร่วมมือในการ หน่วยงาน  และ กับหน่วยงาน/ MOU (อย่างน้อย
จัดการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ สถานประกอบการ  1 องค์กร/ป)ี

ในหลากหลายรูปแบบ
-      แหล่งเรียนรู้
-      ฝึกทักษะ
ประสบการณ์
-      พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
-      การใช้ทรัพยากร
 ร่วมกัน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ



 

71 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ (งานความรว่มมือ) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้างและพัฒนา 2.โครงการประชุม - เพือ่สัมมนา -ร้อยละของ ฝ่ายแผนงานฯ

เครือข่าย สัมมนาเพือ่พัฒนา ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน/ งานความร่วมมือ

ความร่วมมือในการ ประสิทธิภาพ ตามบันทึก MOU สถานประกอบการ
จัดการอาชีวศึกษา การด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมประชุม
(ต่อ) ความร่วมมือ - เพือ่รวบรวมข้อมูล/ (100)

ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ - บันทึกสรุปผล
น ามาเป็นแนวทาง การประชุมสัมมนาฯ
ในการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
การด าเนินงาน ตามล าดับงาน
ในปีการศึกษาถัดไป (ม)ี

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

72 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริมและ 1.   โครงการฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมผู้เป็นวิทยากร ตัวชี้วัด งานโครงการ

พัฒนาบุคลากร/ การเป็นวิทยากรชุมชน ทัง้บุคลากร และนักเรียน จ านวนผู้เข้าอบรม พเิศษและ

ผู้เรียนให้มีความรู้ 2.   โครงการพัฒนา นักศึกษา บริการชุมชน

ในการบริการ แกนน าวิชาการ /
วิชาการให้ชุมชน บริการวิชาชีพ

3. สร้างความ 1.   โครงการ 1.  เพือ่สร้าง ตัวชี้วัด งานโครงการ

ร่วมมือและพัฒนา สร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์และ จ านวนชุมชน พเิศษและ

เครือข่ายกับชุมชน กับชุมชน ความเข้าใจระหว่าง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม บริการชุมชน

สถานศึกษากับชุมชน กับสถานศึกษา

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

73 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. สร้างความ 2.   โครงการจัดท า 1.  เพือ่จัดท าเนียบ 1. ท าเนียบ (ม)ี งานโครงการ

ร่วมมือและพัฒนา ท าเนียบเครือข่าย เครือข่าย 2. จ านวนชุมชนทีม่ี พเิศษและ

เครือข่ายกับชุมชน ชุมชนทีใ่ห้ความร่วมมือ ความร่วมมือระหว่างกัน บริการชุมชน

(ต่อ) กับสถานศึกษา
2.  เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนเครือข่าย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

74 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 1.  โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร 1.จ านวนคร้ังในการ งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ ฝึกอบรมวิชาชีพ ชาวประมง และผู้สนใจ ให้บริการวิชาชีพ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ เกษตรกรรม ทัว่ไปมีโอกาสศึกษาและ บริการชุมชน

หลักสูตรระยะส้ัน ได้รับความรู้ 2. จ านวนผู้เข้ารับ
ด้านการประมง การฝึกอบรม
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร 3. ระดับ
ชาวประมง และผู้สนใจ ความพึงพอใจ
ทัว่ไป สามารถน าความรู้ ของผู้เข้ารับ
ทีไ่ด้รับไปใช้ในการพัฒนา การฝึกอบรม
อาชีพและปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตให้ดีขึ้นได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

75 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 2.  โครงการชีววิถี 1.  เพือ่สนองแนว 1.  จ านวนผู้เข้าร่วม งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ เพือ่การพัฒนา พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกจิ โครงการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ อย่างยั่งยืน พอเพยีง บริการชุมชน

(ต่อ) 2. ส่งเสริมให้เกดิการ 2. ระดับ
อนุรักษ์แลพฟืน้ฟู ความพึงพอใจ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื ของผู้เข้ารับบริการ
3. สนับสนุน ส่งเสริม อยู่ในระดับ ดี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
4. เพือ่ให้อาจารย ์และ
นักศึกษา ได้สาธิต ทดลอง
ในด้านชีวภาพและส่ิงแวดล้อม

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

76 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 3.  โครงการ 1.  เพื่อใหค้วามรู้ด้านการเกษตร 1. จ านวนผู้เข้าร่วม งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ อาหารกลางวัน และประมงแกน่กัเรียนและครู โครงการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ อย่างยั่งยืน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บริการชุมชน

(ต่อ) 2. เพื่อส่งเสริมใหม้กีารน า 2. จ านวนสถานศึกษา
เศษอาหารจากโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการ
อาหารกลางวัน

มาใช้เปน็อาหารเล้ียงปลา 3. ระดับความพึงพอใจของ

3. เพื่อสนสันนุการจัดกจิกรรม ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม

ด้านการเกษตรและประมงที่จะน า โครงการ อยู่ในระดับ ดี
ผลผลิตมาใช้ปน็อาหารกลางวัน 4. ระดับความส าเร็จ
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน ของการจัดกิจกรรม
ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

77 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 4.  โครงการบริการ 1. เพือ่จัดอบรมอาชีพ 1. จ านวนผู้เข้ารับ งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ วิชาชีพ (108  อาชีพ) บริการวิชาชีพแก่ชุมชน บริการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ   ให้แก่ประชาชนทัว่ไป บริการชุมชน

(ต่อ) ร่วมกับกิจกรรมของ 2. จ านวนวิชาชีพ
หน่วยงานต่างๆ ทีใ่ห้บริการ
2. เพือ่พัฒนาอาชีพ
ส าหรับให้การอบรมอาชีพ 3. ระดับ
แก่ประชาชน ความพึงพอใจ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์วัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

78 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 5. โครงการขับเคล่ือน 1. เพือ่ให้นักศึกษาน า 1. นักศึกษาร้อยละ 80 น าแนว งานโครงการ

วิชาการและ หลักปรัชญา แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง พเิศษและ

ฝึกอบรมวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเป็นแนวทาง มาเป็นแนวทางในการด าเนิน บริการชุมชน

(ต่อ) ในการปฏิบัติตน ชีวิตประจ าวัน

2. เพือ่เผยแพร่ 2. มผู้ีสนใจเขา้เยีย่มชม

ประชาสัมพันธ์แนวคิด แปลงสาธิตเศรษฐกจิพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ ไมน่้อยกว่า

สู่ชุมชน สังคม 120 คน

3. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

มีความเข้าใจ  และสามารถ

น าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต
ประจ าวันได้ในระดับ ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

79 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 6.  โครงการขยาย 1.  เพื่อส่งเสริมและยกระดับ 1.  จ านวนคร้ัง งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ บทบาท คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ในการให้บริการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้าง 2. เพื่อสร้างทักษะ บริการชุมชน

(ต่อ) เพือ่ชุมชน และประสบการณ์ 2.  ระดับความพึง
พอใจ (Fix  It  Center ) ด้านอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ของผู้เข้ารับบริการ

7. โครงการผลิตส่ือ/ 1. เพื่อให้การเผยแพร่ จ านวนส่ือ/อุปกรณ์/ งานโครงการ

อุปกรณ์/ ความรู้ด้านวิชาชีพ ชุดการฝึกอบรม พเิศษและ

ชุดการฝึกอบรม สู่ชุมชนมีประสิทธิภาพ วิชาชีพ บริการชุมชน

วิชาชีพเพือ่ชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึง เพือ่ชุมชน
แหล่งความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ชุมชนสามารถเลือกอาชีพ

ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

80 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 8. โครงการวิทยุ 1. เผยแพร่ความรู้ จ านวนคร้ัง ฝ่ายพัฒนาฯ

วิชาการและ บริการวิชาชีพ ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ในการให้บริการ งานโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ เพือ่ชุมชน พิเศษฯ

(ต่อ) งานประชาสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์



 

81 (ง)

ทุกฝ่ายฯ - วิทยาลัยฯ พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาระบบ
คุณภาพฯ

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 

82 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริมการใช้ 1. จัดต้ังระบบ เพือ่ให้ส านักงานมีระบบ มีระบบ Lan ทุกงาน งานบริหารฯ

เทคโนโลยี E-Office  ทีท่ันสมัย
สารสนเทศ 2. ตรวจสอบ เพือ่ให้นักศึกษาตรวจสอบ นักศึกษาทุกคน งานทะเบยีน/

ในการบริหาร ผลการเรียนผ่านระบบ ผลการเรียนได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบ ศูนย์ข้อมูลฯ

จัดการ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการเรียนได้
3. ติดต้ังอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ระบบ มีอุปกรณ์ CCTV งานอาคารฯ

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย 10 จุด
(CCTV) ในสถานศึกษา
4. จัดหาครุภัณฑ์ เพือ่ให้ผู้บริหารทุกคน มีคอมพิวเตอร์และ ฝบ.

คอมพิวเตอร์ส าหรับ สามารถตรวจสอบและ อุปกรณ์ต่อพวง
งานบริหาร Online ติดตามงาน 5 ชุด

ผ่านระบบ online ได้

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

83 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 1. วางระบบ จัดอบรมและ ครูทกุคนได้รับ ฝบ.

ก ากับและติดตาม ควบคุมภายในองค์กร ท าความเข้าใจ การอบรม 1 คร้ัง/ปี

ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน 2. พัฒนาระบบ เพือ่จัดระบบ หวัหน้างานทกุคน ฝบ.

ภายในองค์กร การจัดการข้อมูล ข้อมูลเอกสาร ได้เรียนรู้และพฒันา ศูนย์ข้อมูล

ด้วยระบบ MRS2007 การจัดเก็บข้อมูลได้ งานบริหารฯ

3. ปรับปรุง เพือ่วางระบบการจัดซ้ือ งานพสัดุมีการจัดเก็บ

ระบบงานพัสดุกลาง จัดจ้างการเก็บข้อมูล ข้อมูลอย่างเปน็ระบบ งานพสัดุ

งานพัสดุ และถูกต้อง

4. จัดประชุมครู/ เพือ่ท าความเข้าใจ มีการประชุม งานบคุลากร

บุคลากร/ นโยบาย/ระเบียบ/และ เดือนละ 1 คร้ัง งานบริหารฯ

กรรมการต่างๆ การจัดการศึกษา จัดอาหารวา่งแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมทกุคร้ัง

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

84 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 1.โครงการพัฒนา 1.เพือ่ให้บุคลากรได้รับ 1.ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม ศักยภาพบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะหลัก ของบุคลากร
ประเมินผล เพือ่เพิม่ประสิทธิผล ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทีเ่ข้าอบรมพัฒนา
การปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน และการบริการทีดี่ ศักยภาพบุคลากร
ภายในองค์กร (ต่อ) 2.เพือ่ให้บุคลากรได้รับ เพือ่เพิม่ประสิทธิผล

การพัฒนาสมรรถนะ ในการท างาน
อย่างต่อเนื่องและเห็นถึง 2.ความพึงพอใจ
ศักยภาพของตนเอง ของผู้รับบริการ

ทีม่ีต่อการให้บริการ
ของบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

85 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 2.โครงการส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุน ร้อยละ 70 งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม และสนับสนุนบุคลากร บุคลากรในการประยุกต์ใช้ ของบุคลากร
ประเมินผล ในการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ ทีป่ระยุกต์ใช้
การปฏิบัติงาน หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ
ภายในองค์กร (ต่อ) เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจ ในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติภารกิจ
3.โครงการส่งเสริม เพือ่ให้ข้าราการครูและ ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการครู
ด้านการปฏิบัติราชการ มีความรู้ความเข้าใจ และบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทีเ่ข้าอบรมฯ

ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

86 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 4.โครงการพัฒนาและ เพือ่พัฒนาและ ความพึงพอใจ งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม เพิม่ประสิทธิภาพ เพิม่ประสิทธิภาพ ของบุคลากรทีม่ีต่อ
ประเมินผล การจัดเก็บข้อมูล ในการจัดเก็บ-สืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
การปฏิบัติงาน งานบุคลากร งานบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ทีเ่กี่ยวกับ
ภายในองค์กร (ต่อ) และเป็นระเบียบ งานบุคลากร

5.โครงการพัฒนาคุณภาพ เพือ่พัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ชีวิตทีเ่หมาะสม ชีวิตทีเ่หมาะสมทัง้ 4 ด้าน ของข้าราชการครู
ของข้าราชการครูและ แก่ข้าราชการครูและ และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

87 (ง)

ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  การจัดสร้าง 1. จัดต้ังสถานีวิทยุ เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดต้ังสถานีวิทยุ งานประชาสัมพันธ์ งบ สอศ.
ส่ือสัมพนัธ์ ประมง R-radio ข่าวสารและการบริการ 1 สถานี  ออกอากาศ

ทัง้ภายใน / วิชาการแก่ประชาชน ผ่านเคร่ือข่าย 
ภายนอกองค์กร R-radio ทุกวัน

2. จัดท าวารสาร เผยแพร่ข่าววิทยาลัยฯ ราย 4 เดือน งานประชาสัมพันธ์

วิชาการพรานทะเล แก่หน่วยงานต่างๆ (4 ฉบับ/ป)ี
ทัว่ประเทศ

3. ด าเนินการพัฒนา เพือ่สร้างส่ือสัมพันธ์ทีดี่ ภาษาไทย1ชุด งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ แก่ผู้เยี่ยมเยียนวิทยาลัยฯ ภาษาอังกฤษ 1 ชุด
(Presentation) ไทย,  องักฤษ

4. จัดหาวัสดุและ เพือ่จัดหาวัสดุและจัดท า มีวสัดุใช้อย่างพอเพยีง งานประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ มีเอกสารเผยแพร่
แจกจ่ายในโอกาสต่างๆ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

88 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ งานวางแผนและงบประมาณ (ภาระงานประจ า)     พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1. การจัดท า เพื่อจัดท าแผน 1.แผนปฏบิติัการประจ าป ี 
(ม)ี

ฝ่ายแผนงานฯ

การพฒันาสถานศึกษา แผนปฏบิติัการ ปฏบิติัการประจ าปี 2.สามารถน าแผนฯ งานวางแผนฯ

และแผนปฏบิติัการ ประจ าปี ไปใช้ได้จริงอย่างมี

ประจ าปขีอง ของสถานศึกษา ประสิทธิภาพ

สถานศึกษา 2. การประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1.ร้อยละของจ านวน ฝ่ายแผนงานฯ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพฒันาสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม (95) งานวางแผนฯ

การพฒันาสถานศึกษา (พ.ศ.2565-2569) 2.แผนยุทธศาสตร์

(พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏบิติัการ (พ.ศ.2560-2564)

และแผนปฏบิติัการฯ ประจ าปขีองสถานศึกษา และแผนปฏบิติัการฯ

ของสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2565 ประจ าปงีบประมาณ 2560
 (ม)ีประจ าปงีบประมาณ 2565 3.สามารถน าแผนฯ ไป
ใช้ได้จริงอย่างมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

89 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  (งานประกันคุณภาพฯ) พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6. พัฒนาระบบ 1.ประชุมสัมมนา ประชุมชี้แจง - จ านวนผู้เข้าร่วม ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกันคุณภาพ งานประกันฯ งานประกันฯ  แก่ครู ประชุมงานประกันฯ งานประกันฯ

สถานศึกษา บุคลากรวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  75%

2.จัดท าเอกสาร เพือ่จัดท าเอกสาร - ครูทุกคนได้รับคู่มือ ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกัน คู่มืองานประกันฯ งานประกันฯ งานประกันฯ

รายงานการประเมิน - ผู้ปกครองทุกคน
ตนเอง ได้รับเอกสารสรุป

งานประกันฯ
- นักเรียนและ
นักศึกษาทกุคน ได้รับ

เอกสารงานประกันฯ

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 

90 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  (งานประกันคุณภาพฯ) พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6. พัฒนาระบบ 3. จัดต้ังส านักงาน เพือ่จัดต้ังส านักงาน - ส านักงานประกันฯ ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกันคุณภาพ งานประกันฯ งานประกันฯ ทีไ่ด้มาตรฐานและ งานประกัน

สถานศึกษา (ต่อ) เหมาะสม
4. พัฒนาระบบ 1.เพือ่จัดท า เว็ปไซด์งานประกัน ฝ่ายแผนงานฯ

สร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศ จ านวน 1 เว็ปไซด์ งานประกัน

งานประกันฯ งานประกันฯ
2.เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
งานประกันฯ

5. ประเมินผล ตรวจติดตามผล จ านวนการติดตาม ฝ่ายแผนงานฯ

การประกันคุณภาพ การประกันฯ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน งานประกัน

ภายใน คุณภาพภายใน
ระดับแผนกวิชาฯ

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

91 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนา 1.  โครงการนิเทศ 1. เพือ่พัฒนาการจัด ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพการจัด ติดตาม และประเมินผล การเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวน ให้มีคุณภาพ

การเรียนรู้ 2. เพือ่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรู้

2.  โครงการปรับปรุง ฝว.  ฝบ.

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ แผนกวชิาฯ

3.  โครงการจัดหา ฝ่ายวชิาการ 

ครุภัณฑ์สนับสนุน แผนกวชิาฯ

การเรียนการสอน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

92 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนา 4.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง  1. จัดท าเหล็กดัด ได้ห้องปฏิบัติการ ฝว.  ฝบ.

คุณภาพการจัด ปฏิบัติการแพลงก์ตอน ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน ทีเ่หมาะสม
กระบวนการเรียนรู้ 2. ซ่อมแซมอ่างน้ า
(ต่อ) และตู้เก็บเอกสาร

5.  ปรับปรุงอาคาร เพือ่ปรับปรุงอาคาร อาคารปลาสวยงาม แผนกวชิาฯ

ปลาสวยงาม ปลาสวยงาม ทีไ่ด้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพ

6. ปรับปรุงระบบน้ า เพือ่ปรับปรุงระบบน้ า ระบบน้ าภายในอาคาร ฝว.  ฝบ.

อาคารปลาสวยงาม ภายในอาคารปลาสวยงาม ปลาสวยงามทีไ่ด้รับ แผนกวชิาฯ

ให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุกลยุทธ์

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

93 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 1. จัดห้องเรียน เพือ่ให้แผนกวิชา อย่างน้อย งานอาคารฯ

สนับสนุน มาตรฐาน ทุกแผนกฯ มีห้องเรียน แผนกวิชาละ 1 ห้อง
การเรียนการสอน ประจ าแผนกวิชา มาตรฐาน

2. สร้างเครือข่าย เพือ่ให้สร้างความสัมพันธ์ จัดประชุม ฝบ.

องค์กรบริหารท้องถิ่น ระหวา่งผู้บริหารวทิยาลัยฯ    2 เดือน/คร้ัง งานโครงการ

กับองค์การปกครอง พเิศษ

ส่วนท้องถิ่น
3. จัดหาครุภัณฑ์ เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ ทุกห้องเรียน/ ฝบ.

สนับสนุนห้องเรียน / สนับสนุนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ งานหลักสูตรฯ

ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ แผนกวชิาฯ

4. จัดหาครู เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 1 คน/ปี งานบคุลากร

ภาษาต่างประเทศ ภาษต่างประเทศ งานหลักสูตรฯ

จากเจ้าของภาษาโดยตรง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

94 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 5. พัฒนาและบริการ จัดหาวัสดุส านักงาน งานต่างๆ งานบริหารงานฯ

สนับสนุน เอกสารการพิมพ์ บริการแก่งานต่างๆ มีวัสดุส านักงาน/ (เอกสารฯ)

การเรียนการสอน เอกสารตลอดปี งานพัสดุ

(ต่อ) 6. จัดหาครูและ เพือ่จัดหาครูพิเศษและ แผนกวิชาและ งานบุคลากร

บุคลากรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุน งานต่างๆมีเจ้าหน้าที่
การเรียนการสอน การเรียนฯและการท างาน ปฏิบัติงานประจ า

ภายในวิทยาลัยฯ
7. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือ่บ ารุงรักษาและ ครุภัณฑ์ งานพัสดุ

และยานพาหนะ ซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา และยานพาหนะ
ภายในวิทยาลัยฯ และยานพาหนะ ทีช่ ารุดได้รับ

การซ่อมบ ารุง
ทุกรายการ

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 

95 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 8. จัดหายานพาหนะ เพือ่จัดยานพาหนะ จัดหารถตู้ขนาด งานพัสดุ ขอ งปม

สนับสนุน ขนาด 11 ทีน่ั่ง ทดแทนคันเก่าทีใ่ช้งาน 11 ทีน่ั่ง ฝ่ายบริหารทรัพ จาก สอศ.

การเรียนการสอน มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คัน
(ต่อ) 9. จัดหา เพือ่ใช้ในการสนับสนุน จัดหารถแทรกเตอร์ งานพัสดุ ขอ งปม

รถแทรกเตอร์พร้อม งานอาคารสถานที่ ขนาดแรงม้า 1 คัน ฝ่ายบริหารทรัพ จาก สอศ.

เคร่ืองพ่วงตัดหญ้า ในการรักษา พร้อมอุปกรณ์
สภาพแวดล้อม เคร่ืองพ่วงตัดหญ้า
ภายในวิทยาลัย และ

เทเลอร์จ านวน 1ชุด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

96 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. สร้างแรงจูงใจ 1. จัดหา เพือ่จัดหาทุนให้ นักศึกษาทีเ่รียนดี งานทะเบยีน

ทางการศึกษา ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทีเ่รียนดี ได้รับการสนับสนุน งานกิจกรรม

ให้แก่นักเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา งานแนะแนวฯ

ไม่น้อยกว่า
 10 ทุน/ปี

2. จัดพิธีมอบ สร้างความภาคภูมิใจ นักศึกษาทีส่ าเร็จ งานทะเบยีน

ประกาศนียบัตร ในการเรียนและ การศึกษา ได้เข้าร่วม
การจบการศึกษา พิธีรับมอบ
ของนักศึกษา และ ประกาศนียบัตร
ผู้ปกครอง ทุกคน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

97 (ง)

ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม/ 1.  โครงการฝึกอบรม งานวจิัยฯ

สนับสนุนให้ครู เทคนิคระเบียบ
และนักเรียน วิธีการวิจัย
ท าการวิจัยและ 2.  โครงการน าเสนอ งานวจิัยฯ

นวัตกรรม ผลงานวิชาการ
3.  โครงการประกวด งานวจิัยฯ

นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

98 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ให้การเผยแพร่ ตัวชี้วดั ฝ่ายพฒันาฯ

การวิจัยและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน จ านวนนวตักรรมใหม่ งานโครงการ

พัฒนานวัตกรรม มีประสิทธิภาพ ที่พฒันาจาก พเิศษและ

ส่ิงประดิษฐ์ 2. เพือ่ให้ชุมชนสามารถ ภมูิปญัญาชุมชน บริการชุมชน

นักศึกษาและ เข้าถึงแหล่งความรู้ อย่างน้อย  1  ชิ้น

ชุมชน ได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. เพือ่ให้ชุมชนสามารถ
เลือกอาชีพทีม่ี
ความเหมาะสมกับตนเอง

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์



 

99 (ง)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 2.  โครงการ 1.  เพือ่ประเมินผล ตัวชี้วัด ฝ่ายพฒันาฯ

การวิจัยและ ประเมินผล การจัดกิจกรรม ผลการประเมิน งานวจิัยฯ

พัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมของ ของนักศึกษาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ นักศึกษาวิทยาลัย ประมงติณสูลานนท์ ทุกกิจกรรม
นักศึกษาและ ประมงติณสูลานนท์ 2. เพือ่พัฒนา ทีจ่ัดให้นักศึกษา
ชุมชน (ต่อ) การจัดกิจกรรม ทุกปีการศึกษา

ของนักศึกษาวิทยาลัย เกณฑ์
ประมงติณสูลานนท์ ได้ผลการประเมิน

การจัดกิจกรรม
นักศึกษาประจ าปี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



 

100 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. อบรมความรู้ เพือ่ให้ครูและบุคลากร 1 คร้ัง/ป/ี20คน  งานบคุลากร

สนับสนุน ด้านการเขียนแผน ได้มีความรู้ด้านการวิจัย  งานวจิัยฯ

การวิจัยและ การวิจัยและ และพัฒนานวัตกรรมและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ สิงประดิษฐ์
ส่ิงประดิษฐ์

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุตัวชี้วัด/เกณฑ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 

101 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. โครงการสนับสนุน - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู - ร้อยละของครู งานวจิัยฯ

การวิจัยและ การวิจัย นวัตกรรม ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ทีไ่ด้รับการสนับสนุน แผนกวชิา

เทคโนโลยี และเทคโนโลยี - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู การวิจัย
ด้านการประมง ด้านการประมงของครู ในการท าวิจัยสถาบัน

- เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู
ในการท าวิจัยเพือ่พัฒนา
วิชาชีพ

2. โครงการส่งเสริม - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน - ร้อยละของผู้เรียน งานวจิัยฯ

การวิจัย นวัตกรรม ผู้เรียนในการท าวิจัย ทีไ่ด้รับการสนับสนุน แผนกวชิา

และเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ การจัดท าโครงการ
ด้านการประมง ส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

102 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริม 1. โครงการวิจัย - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู - ร้อยละของครู งานวิจัยฯ
การวิจัย นวัตกรรม งานฟาร์มต้นแบบ ในการท าวิจัยพือ่พัฒนา ทีไ่ด้รับการสนับสนุน งานฟาร์ม
งานฟาร์มต้นแบบ งานฟาร์มต้นแบบ การวิจัย แผนกวิชาฯ
ของสถานศึกษา - จ านวนผลงาน

วิจัย/
นวัตกรรมงานฟาร์ม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

103 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5. ส่งเสริม 1. โครงการสัมมนา - เพือ่ส่งเสริมและ - ร้อยละ งานวิจัยฯ
การถ่ายทอด ทางวิชาการและ สนับสนุนครูและ ของผลงานครูและ แผนกวิชาฯ
วิทยาการ เทคโนโลยี นักศึกษา นักศึกษา
และเทคโนโลยี ด้าการประมง ในการน าเสนอผลงาน ทีไ่ด้รับการถ่ายทอด
ด้านการประมง และแลกเปล่ียนเรียนรู้

2. โครงการเผยแพร่ - เพือ่ส่งเสริมและ - จ านวนช่องทาง งานวิจัยฯ
ผลงานวิจัยฯ สนับสนุนครูและ ในการเผยแพร่ ศูนย์ข้อมูลฯ
และเทคโนโลยี นักศึกษา
ด้านการประมง ในการน าเผยแพร่ผลงาน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

104 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริม 1. โครงการ -เพือ่เผยแพร่ข้อมูล 1. แผ่นโปสเตอร์ งานประสานสัมพันธ์

สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของวิทยาลัยฯ และแผ่นพับ
การจัดระบบ สถานศึกษา -เพือ่สร้างความสัมพันธ์ แนะน าวิทยาลัยฯ
ส่ือสาร ของบุคลากร 2. Presentation
ภายในองค์กร ภายในและภายนอก แนะน าวิทยาลัยฯ

ของวิทยาลัยฯ ภาคภาไทย และ
และชุมชน ภาษาอังกฤษ

3. ป้ายไวนิลกิจกรรม
ต่างๆ

4. ส่ือและวัสดุอื่นๆ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

105 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริม 2. โครงการ -เพือ่เผยแพร่ข้อมูล 1. คอมพวิเตอร์ งานประสานสัมพันธ์

สนับสนุน จัดซ้ือและซ่อมแซม ข่าวสารของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ชุด

การจัดระบบ วัสดุและอุปกรณ์ -เพือ่ให้มีวัสดุและอุปกรณ์ 2. เคร่ืองพร้ินเตอร์

ส่ือสาร ทีเ่กี่ยวข้องกับ เพียงพอต่อความจ าเป็น จ านวน 1 เคร่ือง

ภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ ในการท างาน 3. ค่าซ่อมแซม

ระบบเสียงตามสาย
4. ค่าซ่อมแซม

เคร่ืองแจ้งคาบ
นาฬิกาบอกเวลา

5. ค่าซ่อมแซม

อุปกรณ์ต่างๆ
6. External Hardisk

7. วสัดุส านักงานอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

106 (ง)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริมสนับสนุน 3. โครงการจัดท าระบบ -เพื่อให้นักศึกษาสามารถ -นักศึกษาสามารถ งานทะเบียน

การจัดระบบส่ือสาร การตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน

ภายในองค์กร ของนักศึกษาด้วยโปรแกรม ในแต่ละภาคเรียนของตนเอง ด้วยตนเองจ านวน 300  คน

STD 2011 ด้วยระบบปฏิบัติการ STD 2011 -นักศึกษาทุกคนสามารถ

-เพื่อให้บริการด้านการรายงาน ติดต่อประสานงานกับ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา งานทะเบียนเร่ืองผลการเรียน

-เพื่อช่วยให้ระบบการท างาน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

การติดต่อประสานงานของ สมบูรณ์และอื่นๆ

งานทะเบียนกับผู้เรียน ด้วยโปรแกรม STD 2011

เป็นไปด้วยความสะดวก -นักศึกษามีความ

ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจมาก ในการใช้ระบบ

การตรวจสอบผลการเรียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



 

107 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. พัฒนาระบบ 1.โครงการจัดท า -เพือ่จัดเก็บ 1. จัดเก็บ ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี ข้อมูล 9 ประเภท ข้อมูล 9 ประเภท ข้อมูล 9 ประเภท
สารสนเทศ -เพือ่เผยแพร่ เป็นหมวดหมู่

ข้อมูล 9 ประเภท และครบถ้วน
ผ่านส่ือสารสนเทศ 2. เผยแพร่

ข้อมูล 9 ประเภท
ผ่านส่ือสารสนเทศ
อย่างน้อย 2 ส่ือ

2. โครงการ งานระบบอิเลคทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลฯ
เพิม่ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ในการท างานของระบบ
ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



 

108 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาระบบ 3. โครงการเช่าโดเมน เพือ่การเชื่อมต่อสัญญาณ 1. เว็บไซต์วิทยาลัย ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี tfc.ac.th ของวิทยาลัย สามารถใช้งานได้
สารสนเทศ  (ต่อ) 2. การเข้าถึงเว็บไซต์

วิทยาลัย
อยู่ในระดับ ดี

4. โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงระบบ 1. ปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลฯ
ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบแม่ข่ายของวิทยาลัยฯ ระบบแม่ข่าย
ของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา

ในการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 2. ระดับ

ความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
เครือข่ายอยู่ระดับ ดี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)

กลยุทธ์



 

109 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาระบบ 5. โครงการปรับปรุง เพือ่ให้งานศูนย์ข้อมูลฯ 1. งานศูนย์ข้อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี ห้องงานศูนย์ข้อมูลฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์
สารสนเทศ  (ต่อ) เพียงพอต่อการใช้งาน ในการด าเนินงาน

2. มีครุภัณฑ์เพียงพอ
6. โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 1. ระบบเครือข่าย
ปรับปรุงเครือข่าย ของระบบเครือข่าย ภายใน
ภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพ

2. ความพึงพอใจ
ในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย
ในสถานศึกษา
อยู่ในระดับ ดี

หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



 

110 (ง)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาระบบ 7. โครงการก าลังคน 1. เพือ่จัดท าข้อมูล 1. ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี อาชีวศึกษา ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์ก าลังคน
สารสนเทศ  (ต่อ) ให้ครบถ้วน ทันสมัย ครบถ้วน

2. เพิม่ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
ในการจัดท าข้อมูล 2. นักศึกษา
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วม c-cop

ครบ  100%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1  การพัฒนาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาหลักสูตร 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวชิาการ 

ด้านประมง หลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. และ รายวิชาทุกรายวิชา งานหลักสูตรฯ

ให้มีคุณภาพ - ระดับ ปวช. ปริญญาตรี 2. พัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐาน - ระดับ ปวส. ให้มีคุณภาพ ทุกสาขาวิชา
สากล - ระดับ ปริญญตรี 2. เพือ่พัฒนาหลักสูตร

รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
สาขาอาชีพ
3. เพือ่พัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับชุมชน
และท้องถิ่น

2. โครงการ -เพือ่เตรียมความพร้อม สถานศึกษา งานหลักสูตรฯ

เตรียมความพร้อม ในการรับการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สู่สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 1.  โครงการฝึกอบรม เพือ่พัฒนาเทคนิค ครูได้รับการอบรม ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัด การจัดกระบวนการ เทคนิคการสอน งานหลักสูตรฯ

ทีห่ลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้  1  คร้ังต่อปี
2.  โครงการมุมวิชาการ 1. เพือ่จัดแหล่งเรียนรู้ มุมวิชาการ ฝ่ายวชิาการ

ของแผนกวิชาต่างๆ ในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทีส่ามารถ แผนกวชิาฯ

2. เพือ่น าเสนอข้อมูล ให้บริการนักศึกษา
วิชาการทางด้าน ภายในแผนกวิชา
วิชาชีพประมง
3.  เพือ่เผยแพร่ความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร แก่ครู
อาจารย์ ผู้สนใจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 3. โครงการพัฒนา เพือ่ปรับปรุงห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ

กระบวนการเรียนรู้ ห้องเรียนรู้ ประจ าแผนกวิชาให้สามารถ ฝ่ายบริหารทรัพ

ทีห่ลากหลาย ใช้จัดการเรียนการสอน แผนกวิชาฯ

(ต่อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการห้องเรียน เพือ่ให้มีห้องเรียนทีท่ันสมัย ฝ่ายวิชาการ

ทันสมัย ใช้ส่ือการสอน งานวิทยบริการ

ได้หลากหลายเหมาะสม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 5.  โครงการเชิญ เพือ่พัฒนาศักยภาพ จ านวนชั่วโมง ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของผู้เรียนฯ ต่อปีการศึกษา แผนกวชิาฯ

ทีห่ลากหลาย ให้ความรู้เพือ่พัฒนา  (20 ชั่วโมง)
(ต่อ) ผู้เรียน

- แผนกวิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
- แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาอตุสาหกรรม

ประมง
- แผนกวิชาการเดินเรือ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พฒันาการจดั 6.  โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาความรู้และ จ านวนคร้ังในการ ฝ่ายวชิาการ

กระบวนการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน ศึกษาดูงาน แผนกวชิาฯ

ทีห่ลากหลาย ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า อย่างน้อย 1 คร้ัง
(ต่อ) แปรรูปสัตวน์้ า ต่อปีการศึกษา

การควบคุมเรือประมง

และสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. โครงการวันส าคัญ
ทางภาษาและวัฒนธรรม
  7.1 วันภาษาไทย 1. นักศึกษามีความรู้/ นักศึกษา แผนกวิชาฯ

ทักษะภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ งานวิทยบริการ

2. นักศึกษาน าทักษะ จ านวน  200  คน
ภาษาไทยไปใช้อย่างถูกต้อง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด   7.2 วันสุนทรภู่ 1. นักศึกษารู้จักกวีเอก แผนกวิชาฯ

กระบวนการเรียนรู้ ของไทย/โลก งานวิทยบริการ

ทีห่ลากหลาย 2. นักศึกษาร่วมกิจกรรม
(ต่อ)   7.3 วันคริสต์มาส 1. เพือ่เรียนรู้วัฒนธรรม นักศึกษาทุกชั้นปี แผนกวิชาฯ

ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรม
2. เสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

8. โครงการเสริมสร้าง เพือ่พัฒนาความรู้ 1. นักเรียน แผนกวิชาฯ

ทักษะภาษาไทย ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาไทยของนักเรียน จ านวน 200 คน

นักศึกษา 2. นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงาน
อย่างน้อย 2 ชิ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด 9. แผนงานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ห้องสมุด
ทีห่ลากหลาย  9.1 โครงการจัด 1. ห้องสมุดมีบรรยากาศ จ านวนนักศึกษา งานวิทยบริการ

(ต่อ) บรรยากาศ จัดบอร์ด สวยงาม มาใช้บริการห้องสมุด
ให้ความรู้ในห้องสมุด มีมุมทีเ่ป็นประโยชน์ มากขึ้น

เหมาะสมต่อการให้บริการ
2. การเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยฯ
 ในทุกสาขาวิชา
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด  9.2 โครงการจัดซ้ือ 1. ห้องสมุด มีหนังสือ มีหนังสือใหม่ๆ งานวิทยบริการ

กระบวนการเรียนรู้ หนังสือวารสาร ต ารา วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้บริการมากขึ้น
ทีห่ลากหลาย หนังสือพิมพ์ และต ารา เพียงพอต่อการให้บริการ
(ต่อ) ในห้องสมุด 2. การเรียนการสอน

ภายในวิทยาลัยฯ
ในทุกสาขาวิชา
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 9.3 โครงการสัปดาห์ 1. จัดกิจกรรมทีใ่ห้ความรู้ นักศึกษาทุกชั้นปี งานวิทยบริการ

ห้องสมุด แก่นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดนิทรรศการ
เพือ่ให้ความรู้แก่นักศึกษา
ครู อาจารย์ และบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนาการจัด  9.4 โครงการจัดซ้ือ 1. ห้องสมุดมีหนังสือทีอ่ยู่ หนังสือเก่าได้รับ งานวิทยบริการ

กระบวนการเรียนรู้ วัสดุส านักงาน ในสภาพดีไว้ให้บริการ การซ่อมแซม
ทีห่ลากหลาย ซ่อมหนังสือในห้องสมุด ต่อไป เพือ่ให้บริการ
(ต่อ) 2. เพือ่ซ่อมแซมและ ได้มากขึ้น

รวบรวม หนังสือ วารสาร
และนิตยสารทีช่ ารุด
ทัง้หมด

10. การเข้าร่วมประกวด 1. เพือ่ให้นักศึกษาได้จัดท า แผนกวิชาฯ

โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 2. เพือ่คัดเลือกผลงาน

เข้าร่วมประกวด
อาชีวศึกษา - เอสโซ่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1. โครงการพัฒนา
คุณภาพและ ทักษะภาษาอังกฤษ
สมรรถนะผู้เรียนให้    1.1 โครงการฝึกอบรม 1. นักศึกษามีความรู้การใช้ มีนักศึกษาเข้าร่วม ฝ่ายวชิาการ

สอดคล้องกับ การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิม่มากขึ้น กิจกรรมละ แผนกวชิาฯ

มาตรฐานสากล ในการประกอบอาชีพ 2. นักศึกษาร่วมฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 50 คน
และชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง
3. นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์จริงได้
(สนทนากับเจ้าของ
ภาษาได้)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1. โครงการพัฒนาฯ(ต่อ)
คุณภาพและ   1.2 โครงการ/กิจกรรม 1. นกัศึกษา 90 คน มคีวามรู้ นักศึกษา ฝ่ายวชิาการ

สมรรถนะผู้เรียนให้ English Camp การใช้ภาษาองักฤษเพิ่มมากขึ้น ร่วมโครงการ แผนกวชิาฯ

สอดคล้องกับ 2. นกัศึกษาได้ร่วมกจิกรรม 90 คนต่อปี
มาตรฐานสากล ฝึกปฏบิติัการใช้ภาษา

(ต่อ) องักฤษในสถานการณ์จริง

3. นกัศึกษาสามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

จริงได้ (สนทนากบัเจ้าของ

ภาษาได้)

  1.3 โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะการฟงั พดู อา่น นักศึกษาทุกคน ฝ่ายวชิาการ

Morning Talk และเขียนภาษาองักฤษ ได้เข้าร่วมโครงการ แผนกวชิาฯ
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 2.  โครงการพัฒนาส่ือ 1. เพือ่พัฒนาทักษะ ป ี2557 ได้เคร่ืองฉาย ฝ่ายวชิาการ  

คุณภาพและ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ภาพทบึแสง 1 ชุด แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ 2. เพือ่จัดหาส่ือและอุปกรณ์ ป ี2558 ได้เคร่ืองเสียง

สอดคล้องกับ ช่วยสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด

มาตรฐานสากล 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ป ี2559 ได้ชุดส่ือการสอน

(ต่อ) ทีเ่หมาะสม ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 1 ชุด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 3.  โครงการ 1. เพือ่ให้นักศึกษาระดับ 1. นักศึกษ ปวช.3 และ ฝ่ายวชิาการ  
คุณภาพและ เตรียมความพร้อมและ ปวช.3 และปวส. 2 ทีจ่ะจบ ปวส. 2ได้รับการพัฒนา แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาในแต่ละปี เตรียมความพร้อม งานวดัผลฯ

สอดคล้องกับ -แผนกวิชา/สาขาวิชา ผ่านการสอบมาตรฐาน การสอบมาตรฐาน งานพฒันา

มาตรฐานสากล เพาะเล้ียงสัตว์น้ า วิชาชีพ วิชาชีพทุกคน หลักสูตรฯ

(ต่อ) -แผนกวิชา/สาขาวิชา 2. เพือ่แก้ปัญหาผู้เรียน 2. นักศึกษาปวช.3 และ
แปรรูปสัตว์น้ า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปวส. 2 สอบผ่าน
-แผนกวิชา/สาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละปี มาตรฐานวิชาชีพ
การเดินเรือ 95%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 4.  โครงการ 1. เพือ่ให้นักศึกษาทีจ่ะจบ 1. นักศึกษ ปวช. 3 และ ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ เตรียมความพร้อมและ ในแต่ละปีผ่านการสอบ ปวส. 2 เข้ารับ แผนกวชิาฯ

สมรรถนะผู้เรียนให้ จัดสอบ  V-NET V- Net การเตรียมความพร้อม งานวดัผลฯ

สอดคล้องกับ 2. เพือ่เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ V-NET งานพฒันา

มาตรฐานสากล ของนักศึกษา ในการสอบ ทุกคน หลักสูตรฯ

(ต่อ) V- Net 2. นักศึกษาปวช.3 และ
ปวส. 2 เข้าสอบ
V-NET ทุกคน

5. โครงการวัดผล 1. เพือ่ให้มีการวัดผล
และประเมินผลการเรียน และประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

2. เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพือ่รองรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพและทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (V-NET)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 6. โครงการ 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์/ ด้านปริมาณ : ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ พัฒนา/จัดหาวัสดุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทีใ่ช้ 1. ห้องเรียน จ านวน แผนกวชิา

สมรรถนะผู้เรียนให้ อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ สามัญฯ

สอดคล้องกับ (331) 2. จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ ใช้งานได้อย่างมี
มาตรฐานสากล เพือ่ยืดอายุการใช้งาน ประสิทธิภาพ
(ต่อ) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2. ห้องเรียน

3. เพือ่ให้เป็นห้องเรียน คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งานได้ มีเคร่ืองปรับอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปรเจคเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายทีใ่ช้งาน
ได้ตามปกติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 7. โครงการ ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพและ งานวันประมงวิชาการ
สมรรถนะผู้เรียนให้ 8. โครงการประชุมสัมมนา 1. ครูฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ ครูฝึกในโรงงาน งานหลักสูตรฯ

สอดคล้องกับ ความร่วมมือ ในการจัดการเรียนรู้และ เข้าร่วมประชุม 100% งานวดัผลฯ

มาตรฐานสากล ในการจัดการศึกษา การวัดผลประเมินผล งานทวภิาคี

(ต่อ) ตามโครงการ 2. ครูฝึกมีใบรับรอง งานความ

วิทยาลัยในโรงงาน ในการสอน ร่วมมือ

9. โครงการเข้าค่าย 1. เพือ่พัฒนาความรู้ 1.นักศึกษาทีเ่ข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ความสามารถและศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
โดยใช้ ของนักศึกษา ผลงานโดยใช้ STEM Education
STEM Education 2. เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะ 2.นักศึกษา

กระบวนการของ มีความพึงพอใจต่อการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้ STEM Education
STEM Education เพือ่น าไปสู่การเป็น Smart Farmer

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 10. โครงการ 1. นักเรียนแสดงออกถึงความเอื้อเฟือ้ 1. นักเรียน แผนกวิชาฯ
คุณภาพและ อบรมเชิงปฏิบัติการ เผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ
สมรรถนะผู้เรียนให้ พัฒนาการจัดการเรียน 2. นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ คุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับ การสอน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม วัฒนธรรมไทย และ
มาตรฐานสากล ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย น าไปใช้ในชีวิต
(ต่อ) และหน้าทีพ่ลเมือง 3. ประยกุต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ประจ าวัน

หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 2. นักเรียน ศึกษาและ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติมารยาทไทย
4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และศาสนพิธี
ตามวถิีประชาธปิไตย ได้อย่างถูกต้อง
5. อยูร่่วมกันอยา่งสันติ และ 3. มีแหล่งเรียนรู้และ
พึง่พาซ่ึงกันและกัน ส่ือการสอนหลากหลาย

เพิม่ขึ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม งบพฒันา

ให้นักเรียน  ทักษะชีวิต นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท. กิจกรรม

นักศึกษา (ใช้ งปม.โครงการเรียนฟรี จริยธรรม  ทีดี่งาม ทีเ่ข้าร่วม 45 บาท

มีคุณธรรม 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน ต่อคน

จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้ ต่อปี

และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ ในชีวิตประจ าวันได้
การประกอบอาชีพ
อิสระ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 2. แผนงาน/โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
ให้นักเรียน  กิจกรรมต่างๆ นักศึกษา  มีคุณธรรม  
นักศึกษา   2.1 โครงการ จริยธรรม  ทีดี่งาม จ านวนนักศึกษา
มีคุณธรรม ทัศนศึกษา 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน ในแต่ละแผนกวิชาฯ
จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้ ทีเ่ข้าร่วม
และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพ   2.2 โครงการ ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

อิสระ (ต่อ) สร้างคนดีศรีประมง ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

ทีเ่ข้าร่วม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม   2.3 โครงการ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  เข้าค่ายคุณธรรม ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา จริยธรรม ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม
จริยธรรมทีดี่   2.4 โครงการอนุรักษ์ 1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

และมีลักษณะ ส่ิงแวดล้อม นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

อันพึงประสงค์ วัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม  ที่ดีงาม ทีเ่ข้าร่วม
ตามความต้องการ และท านุบ ารุง 2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน

ของตลาดแรงงานและ ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา มีความรู้

การประกอบอาชีพ   2.5  โครงการส่งเสริม ความสามารถด้านวชิาการ จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

อิสระ (ต่อ) ประชาธิปไตย และสามารถน าไปปรับใช้ ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.
ในชีวติประจ าวนัได้ ทีเ่ข้าร่วม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 3. โครงการการประชุม 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  วิชาการ  อกท. นักศึกษา  มีคุณธรรม  ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา ระดับหน่วย ระดับภาค จริยธรรม  ทีดี่งาม ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม และระดับชาติ 2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
จริยธรรมทีดี่ นักศึกษา มีความรู้
และมีลักษณะ ความสามารถ
อันพึงประสงค์ ด้านวิชาการ และ
ตามความต้องการ สามารถน าไปปรับใช้
ของตลาดแรงงานและ ในชีวิตประจ าวันได้
การประกอบอาชีพ
อิสระ (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 4. โครงการอบรม จ านวนนักศึกษา งานกิจกรรม

ให้นักเรียน  เชิงปฏิบัติการ ในแต่ละแผนกวิชาฯ งาน อกท.

นักศึกษา คณะกรรมการ ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณธรรม ด าเนินงานและชมรม เกณฑ์ : ระดับ
จริยธรรมทีดี่ ความพึงพอใจของ
และมีลักษณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อันพึงประสงค์ 5.    โครงการปรับปรุง
ตามความต้องการ ส านักงาน  อกท.
ของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพ
อิสระ (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 1. โครงการประชุม 1. เพือ่ให้ผู้ปกครอง - จ านวนผู้ปกครอง งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบข้อมูล ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ นักศึกษา ของสถานศึกษา
2. เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียน - ความพงึพอใจ

มีคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ปกครอง
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.  โครงการกีฬา 1. เพือ่ให้นักศึกษา - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปกครอง

ต้านภัยยาเสพติด ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

3.  โครงการ 1. เพือ่ให้ความรู้และ - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปกครอง

ฝึกอบรมแกนน า เป็นแบบอย่างทีดี่
ต่อต้านยาเสพติด ของบุคคลอื่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 4.  โครงการเยี่ยมบ้าน 1. เพื่อช่วยกันหาแนวทาง -  จ านวนนักเรียน งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันดูแล  ช่วยเหลือ นักศึกษาทีไ่ด้รับ
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ กลุ่มเส่ียง นักเรียนนักศึกษาด้านต่างๆ ความช่วยเหลือ

(ต่อ) ใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง

5. โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ -  จ านวนนักเรียน งานปกครอง

บุคลิกภาพ ให้เหมาะสม นักศึกษาที่ปรับเปล่ียน

บคุลิกภาพ /เกณฑ์…

6. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ให้มีบรรยากาศ มีวสัดุ ครุภณัฑ์

เพื่อพฒันา

ปรับปรุงส านักงาน ในการให้บริการแก่ งานปกครอง

งานปกครอง ผู้มาใช้บริการ  เกณฑ์ :

2. เพือ่จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีหอ้งส านักงาน

ส านักงาน ที่มีบรรยากาศที่ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 7.  โครงการคัดกรอง 1. เพือ่แบ่งกลุ่มนักเรียน -  ร้อยละของนกัเรียน งานปกครอง

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ นกัศึกษาที่มี

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ กลุ่มเส่ียง และ และกลุ่มเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง

(ต่อ) ปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน  นักศึกษา 2. เพือ่ปรับเปล่ียน -  ร้อยละของนกัเรียน

กลุ่มเส่ียง พฤติกรรมไม่ให้เกี่ยวข้อง นกัศึกษาที่เปล่ียนแปลง

กับสารเสพติด พฤติกรรม

8. โครงการประชุม งานปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเส่ียง
9.  โครงการ 1. เพื่อฝึกอบรมนักเรียน -  จ านวน งานปกครอง

ขับขี่รถจักรยานยนต์ นักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ปลอดภัย อย่างปลอดภยั

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 10. โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 1. นักศึกษามากกวา่ งานสวัสดิการฯ จัดเก็บ

นักเรียน นักศึกษา ให้บริการ ของนักศึกษาให้มีสุขภาพ ร้อยละ 90 งานปกครอง จาก นศ.

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตรวจสุขภาพและ แข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพ

(ต่อ) สารเสพติด 2. เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกัน และสารเสพติด

แก่นักศึกษา แก้ปัญหาการใช้
สารเสพติดของนักศึกษา

11. โครงการ 1. เพือ่ให้บริการยาเวชภัณฑ์ 1.  นักศึกษาได้รับ งานสวัสดิการฯ

ให้บริการสวัสดิการ  แกบุ่คลากรและนักศึกษา บริการเกี่ยวกับยา

พยาบาลแก่บุคลากร 2.   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เวชภณัฑ์อย่างเพยีงพอ

และนักศึกษา ของนักศึกษา
3.  มียา เวชภัณฑ์ ให้บริการ
ปฐมพยาบาลอยา่งเพยีงพอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 12. โครงการพัฒนา 1. เพื่อปรับปรุง/พฒันา 1.  มีครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ งานสวัสดิการฯ

นักเรียน นักศึกษา ห้องพยาบาล หอ้งพยาบาลใหอ้ยู่ในสภาพ ส าหรับหอ้งพยาบาล

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ที่เหมาะสมแก่การใหบ้ริการ อย่างเพยีงพอ

(ต่อ) ส าหรับบคุลากรและนักศึกษา
2. เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็

ต้องใช้ในหอ้งพยาบาล

อย่างเพยีงพอ

13. โครงการ 1. เปน็การเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาใหม่ งานแนะแนว

ปฐมนิเทศนักเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

2. เพื่อสร้างความรัก

ความสามัคคีในสถาบนั

3. เพื่อปลูกจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อครูอาจารย์
และนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 14. โครงการ 1. เพือ่แนะแนว นักเรียน นักศึกษา ที่จะ งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ปัจฉิมนิเทศ ทางการศึกษาต่อ ให้กับ ส าเร็จการศึกษา ได้รับ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ผู้ส าเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ทีม่ี การปจัฉิมนิเทศ

(ต่อ) ความประสงค์จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกวา่ 80

ในระดับทีสู่งขึ้น
2. เพือ่สร้างความมั่นใจ
ตนเองให้กับนักเรียน
นักศึกษาทีจ่ะออกสู่
ตลาดแรงงาน
3. เพือ่ให้ความรู้ นักเรียน
นักกศึกษา มีความเข้าใจ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และเห็นความส าคัญของพฤติกรรมทีดี่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 15. โครงการแนะแนว 1. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษา งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อ การจัดการเรียนการสอนด้าน ในจังหวัดสงขลา
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ วชิาชีพประมง ใหแ้ก่นักเรียน และจังหวัดใกล้เคียง

(ต่อ) นักศึกษาและผู้สนใจ ได้รับการแนะแนว
ได้รับทราบข้อมูลประกอบ อย่างน้อย 80%
การตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อ

วทิยาลัยประมงติณสูลานนท์

2. เพื่อเปน็การแนะแนว

การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ของนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษาจากวทิยาลัย

ประมงติณสูลานนท์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 16. โครงการติดตาม 1. เพือ่ส ารวจข้อมูล ผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งข้อมูล
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 2. เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูล กลับวิทยาลัยฯ

(ต่อ) ของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 80%
เป็นข้อมูลพืน้ฐานของ
วิทยาลัยฯ ในการน าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ
ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 17. โครงการส ารวจ 1. เพือ่ส ารวจ สถานประกอบการ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ และชุมชน ส่งข้อมูล
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ สถานประกอบการ สถานประกอบการ และ กลับวิทยาลัยฯ

(ต่อ) ชุมชนทีม่ีต่อ ไม่ต่ ากว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ ร้อยละ 80
วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท์ ประจ าปี
การศึกษา 2555-2559

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 18. โครงการแนะแนว 1. เพื่อใหน้ักเรียน ร้อยละของนักเรียน  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา การประกอบอาชีพ นักศึกษา มีความรู้ นักศึกษา ทีเ่ข้าร่วม
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตามแนวทาง ความเข้าใจในอาชีพอิสระ กิจกรรม ไม่น้อยกว่า

(ต่อ) หลักปรัชญา ภายใต้หลักปรัชญา ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพยีง ส าเร็จการศึกษา

2. เพื่อใหน้ักเรียน

นักศึกษา สร้างอาชีพอิสระ

อิสระใหต้นเองได้

3. เพื่อใหน้ักเรียน

นักศึกษา รู้จักน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ไปประยุกต์ใช้ 

ในการด ารงชีวติประจ าวนัได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 19. โครงการจัดท า 1. เพื่อใหน้ักศึกษาใหม่ ครู นักศึกษา ครู และ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา คู่มือนักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับทราบ ผูปกครอง ได้รับทราบ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ และ

(ต่อ) วทิยาลัยฯ ถือปฏบิติัตนได้ถูกต้อง

การจัดการเรียนการสอน ตรงกัน

การลงทะเบยีน

 และ ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ใหส้มดังปรัชญา

ของวทิยาลัยฯ ที่วา่  "สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ"

การจัดกิจกรรมต่างๆการใหใ้หบ้ริการทนุการศึกษา รวมทั้ง

กฏระเบยีบต่างๆ ของวทิยาลัยฯ ที่ถูกต้องตรงกัน

และถือปฏบิติัร่วมกัน

2. เพื่อเปน็การเสริมสร้างประสิทธภิาพในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และ การปฏบิติัตนใหป้ระสบความส าเร็จทกุๆด้าน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 20. โครงการพัฒนา 1. เพื่อจัดหาวสัดุ เพิ่มประสิทธภิาพของ  งานแนะแนว

นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว อุปกรณ์ส านักงาน การท างาน ในการ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ประจ างานแนะแนวอาชีพ บริหารงานแนะแนวฯ

(ต่อ) และการจัดหางาน มากยิ่งขึ้น

21. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวติ 1. จ านวนคร้ังในการจัด งานครูที่ปรึกษา

กิจกรรมโฮมรูม ใหแ้ก่นักศึกษาในทกุๆด้าน กิจกรรมใหก้ับผู้เรียน

    21.1 การจัด ที่มีผลใหผู้้เรียนอยู่ร่วมกับ ต่อปกีารศึกษา

กิจกรรมโฮมรูม ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

อันดี ระหวา่งอาจารย์

ที่ปรึกษา กับนักศึกษา

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 22.โครงการ 1. เพือ่สร้างเจตคติทีดี่และ ลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรม ยอมรับตามหลักการ ทีล่งทะเบียน ลูกเสือ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ลูกเสือวิสามัญ วิชาการลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม
(ต่อ) 2. เพือ่ฝึกและสร้าง ผ่านการเข้าค่าย

ประสบการณ์ด้าน ตามเกณฑ์
คุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์
กรณีการสร้างวินัย ไม่น้อยกว่า 80 %
ความอดทน ความเป็นผู้น า
และการเป็นผู้บริการ
3. เพือ่สร้างความพร้อม
ให้นักศึกษาในการเข้า
ประจ ากองและประดับ
แถบสี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริมให้ 23. โครงการ 1. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ร้อยละ 80 งานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา วันส าคัญทางลูกเสือ ประเพณีวฒันธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ

มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ใหค้งอยู่ตลอดไป วนัส าคัญ ที่วทิยาลัยฯ

(ต่อ) 2. นักเรียนได้ทราบถึงกิจกรรม จัดขึ้น

ที่ควรปฏบิติัในวนัส าคัญต่างๆ

24. โครงการงานชุมนุม งานกิจกรรม

ลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ลูกเสือ

อาชีวศึกษา
25. โครงการจัดหา เพื่อจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ สามารถฝึกทกัษะ งานกิจกรรม

วัสดุ-อุปกรณ์ การจัด ที่จ าเปน็ต่อ ผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ ลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอน อุปกรณ์ได้ ร้อยละ  80

ในภาคปฏบิติั ใหเ้พยีงพอ

และเหมาะสมกับผู้เรียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
งานการค้าและส่งเสริมผลผลิต  (ภาระงานประจ า) ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่2    การพัฒนาก าลังคน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 1.โครงการอบรม 1.เพือ่ส่งเสริมและ - ร้อยละของ ฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายพฒันาฯ

คุณภาพและ ปฏิบัติการ สนับสนุนให้นักศึกษา นักศึกษาสามารถ งานส่งเสริม ฝ่ายวชิาการ

สมรรถนะผู้เรียนให้ การเขียนแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ เขียนแผนธุรกิจ ผลิตผลฯ สนับสนุน

สอดคล้องกับ - เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานสากล 60%

2.โครงการหารายได้ 1.เพือ่ให้ผู้เรียนมีทักษะ - ร้อยละของผู้เรียน งานส่งเสริม ฝ่ายพฒันา

ระหว่างเรียน และประสบการณ์ ทีส่ามารถหารายได้ ผลิตผลฯ ฝ่ายวชิาการ

ในการประกอบอาชีพ ระหว่างเรียน สนับสนุน

2.เพือ่สนับสนุนผู้เรียน - เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า
สร้างงานอาชีพ 60%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 1.  โครงการฝึกอบรม/ เพือ่พัฒนาทักษะ ฝ่ายวชิาการ ใช้โครงการ

และสมรรถนะ สัมมนาด้านภาษา ภาษาอังกฤษให้กับครู งานหลักสูตรฯ ฝบ.

ครูผู้สอน ต่างประเทศ/ด้านวิชาการ
2.  โครงการฝึกอบรม 1. ครูจัดท าส่ือการเรียน ครูเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายวชิาการ

ด้านเทคโนโลยี การสอนได้ดีขึ้น ภาคเรียนละ 1 รุ่นๆละ งานส่ือ

และส่ือการสอน 2. มีส่ือการเรียนการสอน 20  คน การเรียน

มากขึ้น การสอน

3.  โครงการ ฝ่ายวชิาการ

ทัศนศึกษาดูงาน งานบคุลากร

4.  โครงการพัฒนา ฝ่ายวชิาการ

คุณธรรม จริยธรรม งานบคุลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 5.  โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพการสอน 1. แสวงหาเครือข่าย ฝ่ายวชิาการ

และสมรรถนะ แลกเปล่ียนครูผู้สอน และประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ครูผู้สอน (ต่อ) ในกลุ่มประชาคมอาเซียน สถานศึกษา ทางการศึกษา 

ปีละ  1 แห่ง
2. แลกเปล่ียน
ครูผู้สอน ปีละ 2 คน

6. โครงการส ารวจ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ ทุกรายวิชา ฝ่ายวชิาการ

ความพึงพอใจของผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ งานหลักสูตรฯ

ต่อการสอนของครู ของครูผู้สอน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 1. พัฒนา -เพือ่ส่งเสริมครูให้มี -จ านวนครู บคุลากรครู

สนับสนุนครู วิทยฐานะครู วิทยฐานะสูงขึ้น ทีป่รับวิทยฐานะ/ บคุลากร

และบุคลากร ให้มี ต าแหน่ง สายสนับสนุน

วิทยฐานะหรือ ทางวิชาการ
คุณวุฒิทีสู่งขึ้น 2. ศึกษาต่อ -เพือ่ส่งเสริมให้ครู -จ านวนบุคลากร

ของบุคลากร มีคุณวุฒิในระดับ ทีเ่พิม่วุฒิ/ปรับวุฒิ
ปริญญาโท  และเอก -ครูเรียนเพิม่เติม

วิชาชีพครู

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาสมรรถนะ 1. ประชุม สัมมนา -เพือ่เพิม่พูนความรู้ -จ านวนชั่วโมง/คร้ัง บคุลากร

ของบุคลากร อบรมบุคลากร เฉพาะทางให้แก่ครูและ การศึกษาดูงาน/อบรม งานหลักสูตรฯ

ตามต าแหน่ง บุคลากร

2. ทัศนศึกษา -เพือ่ให้ครูและบุคลากร -จ านวนคน ฝบ. และ ฝว.

ดูงานใน/ต่างประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์การศึกษา ในการทัศนศึกษา บคุลากร

สู่ประเทศอาเซียน ดูงาน งานหลักสูตรฯ

3. ประเมิน -เพือ่เสริมสร้าง -จ านวนคร้ัง บคุลากร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการท างาน การนิเทศการท างาน แผนกวชิาฯ

การท างาน ของบุคลากร -ระดับคะแนน
ตามสมรรถนะ การประเมิน

การปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาสมรรถนะ 4. แลกเปล่ียน -เพือ่ให้ครูมีประสบการณ์ -จ านวนครุและ งานบคุลากร

ของบุคลากร บุคลากร กับการเรียนการสอน บุคลากรทีเ่ข้ารับ งานความ

ตามต าแหน่ง (ต่อ) กับสถานศึกษา ต่างสถานศึกษาและ การแลกเปล่ียน ร่วมมือ

และสังคมอาเซียน ประเทศเพือ่นบ้าน

5. เชิญผู้เชี่ยวชาญ -เพือ่สนับสนุนการจัด -จ านวนวิทยากร งานบคุลากร

(จากสถานประกอบการ/ การเรียนรู้ (ครู/ปราชญ์ท้องถิ่น) งานหลักสูตรฯ

ปราชญ์ท้องถิ่น) ทีม่าให้ความรู้แก่ งานทวภิาคี

มาให้ความรู้แก่ครู นักศึกษาและ
บุคลากร นักเรียน บุคลากร
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร
ในองค์กร 1. การพัฒนา -เพือ่เสริมสร้างและ -การรณรงค์การใช้ งานบุคลากร

บุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิคภาพทีดี่ ผ้าไทยไทยในโอกาส
ของครูและบุคลากร ต่างๆ

2.  สร้างความสัมพันธ์ -เพือ่ให้ครุและบุคลการ -การจัดกิจกรรม/ งานบุคลากร

ทีดี่ในองค์กร มีความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกัน ร่วมประชุมสัมมนา งานสวัสดิการฯ

ในโอกาสต่างๆ
3. การฝึกบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และการพัฒนาจิต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร (ต่อ)
ในองค์กร (ต่อ)

4. ส่งเสริมการออม -เพือ่สร้างก าลังใจให้แก่ -จ านวนเงินออมและ งานบุคลากร

และเพิม่รายได้ ครูและบุคลากร สินค้าทีจ่ าหน่าย งานสวัสดิการฯ

ได้มีรายได้เพิม่ เป็นรายได้เสริม
5. ส่งเสริม -เพือ่พัฒนาสุขลักษณะ  -คุณภาพชีวิต งานบุคลากร

สุขลักษณะ และ การท างานของบุคลากร การท างานครูและ งานสวัสดิการฯ

สุขภาพของบุคลากร บุคลากร, การรู้จักใช้
กิจกรรม 5 ส, กิจกรรม
วงจรคุณภาพ (PDCA)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4 .เสริมสร้างขวัญ โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และ ก าลังใจและสวัสดิการ
สวัสดิการบุคลากร บุคลากรในองค์กร (ต่อ)
ในองค์กร (ต่อ)

6. เชิดชูเกียรติ -เพือ่สร้างขวัญก าลังใจ -จ านวนครูและ งานบคุลากร

ครูและบุคลากร ครู,บุคลากรของวิทยาลัย บุคลากร/ศิษย์เก่า
ประเภทต่างๆ ทีไ่ด้รับเชิดชูเกียรติ

7. สร้างทีจ่อดรถ ฝบ.

ส าหรับ นักเรียน
นักศึกษา ครู
และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื   พันธกิจที ่ 1    ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 3   การพัฒนาบุคลากร  (ผู้สอน / ผู้สนับสนุน)

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาคุณภาพ 3. โครงการเผยแพร่ 1. เพือ่ให้ครูผู้สอนมีความรู้ - ร้อยละครูผู้สอนทีม่ี ฝ่ายแผนงานฯ จัดท าคู่มือ
และสมรรถนะ การเขียนแผนธุรกิจ ความเข้าใจในการเขียน ความรู้และสามารถ งานส่งเสริม เผยแพร่
ครูผู้สอน ให้ครูผู้สอน แผนธุรกิจ ถ่ายทอดให้ค าแนะน า ผลิตผลฯ

2. เพือ่ให้ครูผู้สอนสามารถ เร่ืองการเขียนแผน
ถ่ายทอดให้ค าแนะน า ธุรกิจแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับการเขียน - เกณฑ์ร้อยละ 70
แผนธุรกิจต่อผู้เรียนได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม 1.  โครงการอบรม ฝ่ายวชิาการ

สนับสนุนให้ครู การท าผลงาน งานบคุลากร

พัฒนาผลงาน ทางวิชาการ
เพือ่การจัด เพือ่เล่ือนวิทยฐานะ
การเรียนการสอน 2.  โครงการอบรม เพือ่พัฒนาแผน 1. ครูทุกคนได้รับ ฝ่ายวชิาการ

ให้มีและเล่ือน ให้ความรู้แก่ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม 2 ป/ีคร้ัง งานหลักสูตรฯ

วิทยฐานะ ในการจัดท า ฐานสมรรถนะ 2. มีแผนจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ
เป็นสมรรถนะ ทุกรายวิชา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม 3.  โครงการจัดและ เพือ่พัฒนาครูด้านการวัด งานวดัผลฯ

สนับสนุนให้ครู ประมินผลเพือ่พัฒนา และประเมินผล งานบคุลากร

พัฒนาผลงาน สมรรถนะของผู้เรียน ตามมาตรฐาน
เพือ่การจัด ตามมาตรฐาน การเรียนรู้
การเรียนการสอน การเรียนรู้ เพือ่สร้างความตระหนัก
ให้มีและเล่ือน ด้านการวัดผลและ
วิทยฐานะ (ต่อ) ประเมินผลแบบมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม/ 1.  โครงการพัฒนา 1. เพือ่พัฒนาทักษะ 1. ครูผ่านการฝึกทักษะ งานหลักสูตรฯ

สนับสนุนให้ครู/ ความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ แผนกวชิา

บุคลากร ทางด้านภาษาอังกฤษ / 2. เพือ่พัฒนา ปีละ 20 คน
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม 2. ครูผ่านการฝึกอบรม
ได้มีโอกาสฝึกอบรม ส าเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ
และศึกษาต่อ ปีละ 20 คน

2.  โครงการศึกษาดูงาน -ครูสามารถผลิตส่ือการสอน มีส่ือการสอนเพิม่ขึ้น งานส่ือฯ

ด้านวิชาชีพทัง้ภายใน -มีส่ือการสอนเพิม่ขึ้น อย่างน้อย 3 ชิ้น
ประเทศและต่างประเทศ
3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การผลิตส่ือการสอน

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม/ 4.  โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ -มีวัสดุ อุปกรณ์ -เคร่ืองมือ งานส่ือฯ
สนับสนุนให้ครู/ อุปกรณ์ เพือ่บริการ บริการครู โสตทัศนูปกรณ์
บุคลากร งานส่ือการเรียนการสอน -เคร่ืองมือส่ือโสตทัศนูปกรณ์ สามารถใช้งานได้
ทางการศึกษา สามารถใช้งานได้ -ความพึงพอใจ
ได้มีโอกาสฝึกอบรม การใช้เคร่ืองมือ
และศึกษาต่อ (ต่อ) โสตทัศนูปกรณ์

ระดับ ดี
3. ส่งเสริมให้ครูและ 1.  โครงการฝึกอบรม งานบุคลากร
บุคลากรมีคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และพัฒนาจิต

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ยกระดับ แผนงานพฒันาสมรรถนะ

สมรรถนะบุคลากร ครูและบคุลากร ดังนี้

1.โครงการพัฒนาทักษะ เพือ่พัฒนาทักษะและ ร้อยละ 100 ของครู งานบคุลากร

ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทีเ่ข้ารับการพัฒนา
ของครู ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ในสถาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่แลกเปล่ียน ประกอบการ
2.โครงการแลกเปล่ียน ครู และ บุคลากร ร้อยละ 20 ของครู งานบคุลากร

ครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน ด้านวิชาชีพ ร่วมกับ แลกเปล่ียน
องค์กรภายนอก หน่วยงานภายนอก
ทีต่รงกับสาขาวิชาชีพ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 2   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ยกระดับ 3.ศึกษาดูงาน เพือ่ให้ครูและบุคลากร 50 คน/ปี งานบุคลากร

สมรรถนะบุคลากร ด้านการประมง ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝบ.

(ต่อ) และอื่นๆ  ทัง้ใน ทัง้ในและต่างประเทศ
และต่างประเทศ

4.อบรม เพือ่พัฒนาการใช้ 20 คน/ปี งานบุคลากร

ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างๆประทศ แผนกวิชาสามัญฯ

(ภาษาอังกฤษ) ฝบ.  ฝว.

ในการติดต่อส่ือสาร งานหลักสูตรฯ

กับชาวต่างประเทศ

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้าง/พัฒนา 1.  โครงการฝึกงาน 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับ จ านวนนักศึกษาที่ผ่าน งานทวภิาคี

ความร่วมมือให้เกิด นักศึกษา การฝึกทกัษะใหม้ีความช านาญ การผึกงาน มีผลเกรด

แหล่งเรียนรู้ ในสาขาที่เรียน อยู่ในระดับ 4 และ 3.5 

ทีห่ลากหลาย 2.  โครงการพัฒนา 2. เพื่อเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 งานความ

ทัง้ภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่าง ของนักศึกษาในการเข้าสู่ ร่วมมือ

และต่างประเทศ สถานประกอบการ / ตลาดแรงงาน งานทวภิาคี

ชุมชน / องค์กรต่างๆ 3. เพื่อใหส้ถานประกอบการ

มีส่วนร่วมในการจัด

การอาชีวศึกษา

2.  พัฒนา 1.  โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ มีหอ้งปฏบิติัการ แผนกวชิา

แหล่งเรียนรู้ให้เป็น ห้องปฏิบัติการ แปรรูปฯ ใหเ้ปน็แหล่ง แปรรูปฯ ที่มี อุตสาหกรรมฯ

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แปรรูปสัตว์น้ า เรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพและ

และทนัสมัย ทนัสมัย 1 หอ้ง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 2.  โครงการฟาร์มสัตว์น้ า เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และ 1. ฟาร์มสัตว์น้ าสาธิต แผนกวชิา

แหล่งเรียนรู้ให้เป็น สาธิต ฝึกทักษะประสบการณ์ (ม)ี เพาะเล้ียงฯ

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ของนักศึกษา 2. ร้อยละของนักศึกษา
(ต่อ) ทีใ่ช้บริการ (100)

3.  โครงการปรับปรุง เพือ่พัฒนาห้องปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการ แผนกวชิา ขอ งปม.

ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์อาหารให้มีคุณภาพ วิเคราะห์อาหาร อุตสาหกรรม สนับสนุน

ตรวจวิเคราะห์อาหาร และสามารถบริการชุมชนได้ ทีม่ีคุณภาพ 1 ห้อง จาก สอศ.

4. โครงการซ่อมบ ารุง เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ี โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า แผนกวชิา ขอ งปม.

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า คุณภาพและเป็นต้นแบบ ทีม่ีคุณภาพ อุตสาหกรรม สนับสนุน

ในการศึกษาของผู้เรียน 1 โรงงาน จาก สอศ.

และชุมชน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 5.  โครงการเล้ียงปลาทับทิม -เพือ่เป็นสถานทีฝึ่กปฏิบัติ งานฟาร์ม
แหล่งเรียนรู้ให้เป็น เพือ่จ าหน่าย -เพือ่จ าหน่ายผลผลิต
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และสร้างรายได้
(ต่อ) -เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้

6.  โครงการอุตสาหกรรม เพือ่จัดกิจกรรมวิชาการ มีกิจกรรมการส่งเสริม แผนกวิชาฯ
วิชาการ ให้แก่ครูและนักศึกษา วิชาการให้ครู

ของแผนกวิชาฯ และนักศึกษา
ในแผนกวิชา

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  พัฒนา 7.  Tinsulanonda -เพือ่ส่งเสริมให้ครูและ  แผนกวิชาฯ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็น Top Product (TTP) นักศึกษา ร่วมกันผลิต
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ประมง
(ต่อ) ทีม่ีคุณภาพดี

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
-เพือ่คัดเลือกผลิตภัณฑ์
ทีม่ีคุณภาพดี หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ส าหรับส่งเสริมให้มีการผลิต
เพือ่จ าหน่ายของวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  ให้บริการ 1.  โครงการคลินิก เพือ่ให้บริการความรู้/ คลินิควิชาการ แผนกวชิา

สร้างองค์ความรู้ วิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ค าปรึกษา เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ม)ี เพาะเล้ียงฯ

และบริการ ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ด้านวิชาชีพประมง 2.  โครงการ เพือ่บริการชุมชนและ แผนกวชิา  

ให้แก่ชุมชนและ ตรวจวิเคราะห์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ อุตสาหกรรม

ประชาคมอาเซียน คุณภาพสัตว์น้ า / นักรียน นักศึกษา
ผลิตภัณฑ์

4.  พัฒนา 1.  โครงการนิเทศ 1. เพือ่พัฒนาการจัด ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพการจัด ติดตาม และประเมินผล การเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวน ให้มีคุณภาพ

การเรียนรู้ 2. เพือ่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 1. จัดภูมิทัศน์ -เพื่อปรับสภาพแวดล้อม อย่างน้อยปลีะ 1 จุด งานอาคารฯ/

บรรยากาศ ภายในวทิยาลัยใหส้วยงาม ฝบ. และ ฝว.

การเรียนรู้ 2. ปรับปรุงห้องเรียน/ -เพื่อปรับปรุงหอ้งเรียน/ อย่างน้อย งานอาคารฯ

 ปฏิบัติการ/ หอ้งปฏบิติัการ แผนกวชิาละ 1 หอ้ง

Central lab ใหไ้ด้มาตรฐาน

3. จัดสถานทีพ่ักผ่อน -เพื่อใหค้รูได้มีสถานที่ ครูได้ร่วมใช้สถานที่ งานอาคารฯ

(สโมสรครู) พกัผ่อน คลายอริยะบท พกัผ่อนจัดกิจกรรม

4. ปรับปรุงห้องสุขา -เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาได้ใช้

ได้ใช้หอ้งสุขา หอ้งสุขา /4 จุด งานอาคารฯ

ที่สะอาดมาตรฐาน

5. โครงการ -เพื่อใหก้ารสนับสนุน อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง งานอาคารฯ

ซ่อมบ ารุง งานฟาร์มวทิยาลัยฯ มีความพร้อม

เคร่ืองทุน่แรง ในการสนับสนุนงานฟาร์ม

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 6. สร้างอาคารจ าหน่าย -เพือ่เป็นแหล่งจ าหน่วย มีสถานที่จ าหน่าย งานอาคารฯ ขอ งปม.

บรรยากาศ ผลผลิต/ร้านอาหาร ผลผลิตนักเรียนนักศึกษา ผลผลิต ขนาด ของ สอศ.

การเรียนรู้ (ต่อ)  (ข้างป้อมต ารวจ) และการจ าหน่ายสินค้า 10X 25 เมตร ตลอดปี

7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ -เพือ่จัดหา วัสดุ แผนก/งานมีวสัดุ ฝบ/ฝว

 สนับสนุน อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น อุปกรณ์ สนับสนุน งานส่ือฯ

การเรียนการสอน เพือ่บริการแผนกวิชา การปฏบิติังาน

และงานต่างๆ
8. จัดศูนย์การเรียนรู้ -เพือ่เสร้างฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ฝบ/ฝว/

อาชีวประมงภาคใต้ ด้านอาชีวประมง งานโครงการ

ให้ประชาชน พเิศษ

9. จัดศูนย์เรียนรู้ -เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ศูนย์ งานโครงการ

ตามหลักปรัชญา ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ พเิศษ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5.  เสริมสร้าง 10. ซ่อมบ ารุง -เพือ่ซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า/ประปา งานอาคารฯ

บรรยากาศ ระบบไฟฟ้า/ประปา ระบบไฟฟ้า/ประปา ให้ใช้งานได้ปกติ
การเรียนรู้ (ต่อ) ภายในอาคารเรียน/ ให้ใช้งานได้ปกติ

วิทยาลัยฯ

11. จัดหาวัสดุ -เพือ่จัดหาวัสดุ วัสดุมีพอเพียง งานอาคารฯ

ท าความสะอาด สนับสนุนการท างาน ในการใช้งาน
อาคารสถานที่

12. จัดหาทีน่ั่ง -เพือ่สร้างบรรยากาศทีดี่ 10 ชุด/ปี งานอาคารฯ

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นทีพ่ักผ่อน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 1. ปรับปรุงบ่อเล้ียง เพือ่มีบ่อทีเ่หมาะสม จ านวน 4 บ่อ งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ สัตว์น้ า (บอ่หลังวทิยาลัยฯ) ในการเล้ียงสัตว์น้ า แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง 2. ปรับปรุง 1. เพือ่ป้องกันปัญหา จ านวน 3 บ่อ
คันบ่อเล้ียงสัตว์น้ า น้ าท่วม
(บ่อหน้าแผนกวิชา 2.ได้บ่อทีเ่หมาะสม
อุตสาหกรรมประมง) ในการเล้ียงสัตว์น้ า
3. โครงการ 1.เพือ่ผลิตปลาจ าหน่าย ผลผลิต 1,500 กิโลกรัม งานฟาร์ม

เล้ียงปลาทับทิม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้ นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

ในกระชังร่วมกับ ด้านการเพาะเล้ียง 300 คน

ปลาตะกรับ สัตว์น้ าให้กับนักศึกษา
4. โครงการเล้ียงปลา เพือ่ผลิตปลาจ าหน่าย ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม งานฟาร์ม

แบบหลายชนิดรวมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 300 คน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 5. โครงการ 1.เพือ่ผลิตลูกปลานิล ผลผลิต 100,000 ตัว งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ เพาะพันธุป์ลานิล จ าหน่าย นักศึกษา จ านวน แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง 2.เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ 300 คน
(ต่อ) ด้านการเพาะ

ขยายพันธุป์ลา
6. โครงการ 1. เพือ่สร้าง/พัฒนา สถานประกอบการ งานฟาร์ม

ความร่วมมือ ความร่วมมือกับ จ านวน 2 แห่ง แผนกวชิาฯ

ในการเล้ียงสัตว์น้ า สถานประกอบการ นักศึกษา จ านวน
ภายนอกสถานศึกษา 300 คน
2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกทักษะ
ให้กับนักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานฟาร์ม) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6.  สร้างและพฒันา 7. โครงการส ารวจ 1.เพือ่ตรวจสอบสภาพ 1. จ านวนเคร่ืองจักร งานฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ และซ่อมบ ารุงโรงงาน การใช้งานของเคร่ืองจักร ที่ใช้งานได้ แผนกวชิาฯ

ด้านการประมง ในโรงงานบรรจุกระป๋อง อย่างปลอดภยั

(ต่อ) 2.เพือ่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร
ทีช่ ารุดไม่สามารถใช้งานได้
3.เพือ่ให้เคร่ืองจักร
ในโรงงานบรรจุกระป๋อง
สามารถท างานได้
และมีความปลอดภัย

7. เผยแพร่ 2.1จัดสร้าง 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ จ านวน 1000 คน งานฟาร์ม

องค์ความรู้ ฐานเรียนรู้งานฟาร์ม ด้านวิชาการประมง แผนกวชิาฯ

ด้านวิชาการประมง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า งานโครงการ

พเิศษ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ (งานความรว่มมือ) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้างและพัฒนา 1.โครงการขยาย เพือ่สร้างความร่วมมือ จ านวนองค์กร ฝ่ายแผนงานฯ

เครือข่าย ความร่วมมือกับ ในการจัดอาชีวศึกษา เครือข่ายทีม่ีการท า งานความร่วมมือ

ความร่วมมือในการ หน่วยงาน  และ กับหน่วยงาน/ MOU (อย่างน้อย
จัดการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ สถานประกอบการ  1 องค์กร/ป)ี

ในหลากหลายรูปแบบ
-      แหล่งเรียนรู้
-      ฝึกทักษะ
ประสบการณ์
-      พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
-      การใช้ทรัพยากร
 ร่วมกัน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ (งานความรว่มมือ) พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. สร้างและพัฒนา 2.โครงการประชุม - เพือ่สัมมนา -ร้อยละของ ฝ่ายแผนงานฯ

เครือข่าย สัมมนาเพือ่พัฒนา ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน/ งานความร่วมมือ

ความร่วมมือในการ ประสิทธิภาพ ตามบันทึก MOU สถานประกอบการ
จัดการอาชีวศึกษา การด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมประชุม
(ต่อ) ความร่วมมือ - เพือ่รวบรวมข้อมูล/ (100)

ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ - บันทึกสรุปผล
น ามาเป็นแนวทาง การประชุมสัมมนาฯ
ในการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
การด าเนินงาน ตามล าดับงาน
ในปีการศึกษาถัดไป (ม)ี

งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย
หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริมและ 1.   โครงการฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมผู้เป็นวิทยากร ตัวชี้วัด งานโครงการ

พัฒนาบุคลากร/ การเป็นวิทยากรชุมชน ทัง้บุคลากร และนักเรียน จ านวนผู้เข้าอบรม พเิศษและ

ผู้เรียนให้มีความรู้ 2.   โครงการพัฒนา นักศึกษา บริการชุมชน

ในการบริการ แกนน าวิชาการ /
วิชาการให้ชุมชน บริการวิชาชีพ

3. สร้างความ 1.   โครงการ 1.  เพือ่สร้าง ตัวชี้วัด งานโครงการ

ร่วมมือและพัฒนา สร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์และ จ านวนชุมชน พเิศษและ

เครือข่ายกับชุมชน กับชุมชน ความเข้าใจระหว่าง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม บริการชุมชน

สถานศึกษากับชุมชน กับสถานศึกษา

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. สร้างความ 2.   โครงการจัดท า 1.  เพือ่จัดท าเนียบ 1. ท าเนียบ (ม)ี งานโครงการ

ร่วมมือและพัฒนา ท าเนียบเครือข่าย เครือข่าย 2. จ านวนชุมชนทีม่ี พเิศษและ

เครือข่ายกับชุมชน ชุมชนทีใ่ห้ความร่วมมือ ความร่วมมือระหว่างกัน บริการชุมชน

(ต่อ) กับสถานศึกษา
2.  เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนเครือข่าย

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 1.  โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร 1.จ านวนคร้ังในการ งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ ฝึกอบรมวิชาชีพ ชาวประมง และผู้สนใจ ให้บริการวิชาชีพ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ เกษตรกรรม ทัว่ไปมีโอกาสศึกษาและ บริการชุมชน

หลักสูตรระยะส้ัน ได้รับความรู้ 2. จ านวนผู้เข้ารับ
ด้านการประมง การฝึกอบรม
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกร 3. ระดับ
ชาวประมง และผู้สนใจ ความพึงพอใจ
ทัว่ไป สามารถน าความรู้ ของผู้เข้ารับ
ทีไ่ด้รับไปใช้ในการพัฒนา การฝึกอบรม
อาชีพและปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตให้ดีขึ้นได้

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 2.  โครงการชีววิถี 1.  เพือ่สนองแนว 1.  จ านวนผู้เข้าร่วม งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ เพือ่การพัฒนา พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกจิ โครงการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ อย่างยั่งยืน พอเพยีง บริการชุมชน

(ต่อ) 2. ส่งเสริมให้เกดิการ 2. ระดับ
อนุรักษ์แลพฟืน้ฟู ความพึงพอใจ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื ของผู้เข้ารับบริการ
3. สนับสนุน ส่งเสริม อยู่ในระดับ ดี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
4. เพือ่ให้อาจารย ์และ
นักศึกษา ได้สาธิต ทดลอง
ในด้านชีวภาพและส่ิงแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 3.  โครงการ 1.  เพื่อใหค้วามรู้ด้านการเกษตร 1. จ านวนผู้เข้าร่วม งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ อาหารกลางวัน และประมงแกน่กัเรียนและครู โครงการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ อย่างยั่งยืน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บริการชุมชน

(ต่อ) 2. เพื่อส่งเสริมใหม้กีารน า 2. จ านวนสถานศึกษา
เศษอาหารจากโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการ
อาหารกลางวัน

มาใช้เปน็อาหารเล้ียงปลา 3. ระดับความพึงพอใจของ

3. เพื่อสนสันนุการจัดกจิกรรม ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม

ด้านการเกษตรและประมงที่จะน า โครงการ อยู่ในระดับ ดี
ผลผลิตมาใช้ปน็อาหารกลางวัน 4. ระดับความส าเร็จ
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน ของการจัดกิจกรรม
ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 4.  โครงการบริการ 1. เพือ่จัดอบรมอาชีพ 1. จ านวนผู้เข้ารับ งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ วิชาชีพ (108  อาชีพ) บริการวิชาชีพแก่ชุมชน บริการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ   ให้แก่ประชาชนทัว่ไป บริการชุมชน

(ต่อ) ร่วมกับกิจกรรมของ 2. จ านวนวิชาชีพ
หน่วยงานต่างๆ ทีใ่ห้บริการ
2. เพือ่พัฒนาอาชีพ
ส าหรับให้การอบรมอาชีพ 3. ระดับ
แก่ประชาชน ความพึงพอใจ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 5. โครงการขับเคล่ือน 1. เพือ่ให้นักศึกษาน า 1. นักศึกษาร้อยละ 80 น าแนว งานโครงการ

วิชาการและ หลักปรัชญา แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง พเิศษและ

ฝึกอบรมวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาเป็นแนวทาง มาเป็นแนวทางในการด าเนิน บริการชุมชน

(ต่อ) ในการปฏิบัติตน ชีวิตประจ าวัน

2. เพือ่เผยแพร่ 2. มผู้ีสนใจเขา้เยีย่มชม

ประชาสัมพันธ์แนวคิด แปลงสาธิตเศรษฐกจิพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ ไมน่้อยกว่า

สู่ชุมชน สังคม 120 คน

3. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

มีความเข้าใจ  และสามารถ

น าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต
ประจ าวันได้ในระดับ ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 6.  โครงการขยาย 1.  เพื่อส่งเสริมและยกระดับ 1.  จ านวนคร้ัง งานโครงการ งบจัดสรร

วิชาการและ บทบาท คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ในการให้บริการ พเิศษและ จาก สอศ.

ฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้าง 2. เพื่อสร้างทักษะ บริการชุมชน

(ต่อ) เพือ่ชุมชน และประสบการณ์ 2.  ระดับความพึง
พอใจ (Fix  It  Center ) ด้านอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ของผู้เข้ารับบริการ

7. โครงการผลิตส่ือ/ 1. เพื่อให้การเผยแพร่ จ านวนส่ือ/อุปกรณ์/ งานโครงการ

อุปกรณ์/ ความรู้ด้านวิชาชีพ ชุดการฝึกอบรม พเิศษและ

ชุดการฝึกอบรม สู่ชุมชนมีประสิทธิภาพ วิชาชีพ บริการชุมชน

วิชาชีพเพือ่ชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึง เพือ่ชุมชน
แหล่งความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ชุมชนสามารถเลือกอาชีพ

ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา พันธกิจที ่ 3   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน สังคมฯ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  การให้บริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  ให้บริการ 8. โครงการวิทยุ 1. เผยแพร่ความรู้ จ านวนคร้ัง ฝ่ายพัฒนาฯ

วิชาการและ บริการวิชาชีพ ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ในการให้บริการ งานโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ เพือ่ชุมชน พิเศษฯ

(ต่อ) งานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



ทุกฝ่ายฯ - วิทยาลัยฯ พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาระบบ
คุณภาพฯ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริมการใช้ 1. จัดต้ังระบบ เพือ่ให้ส านักงานมีระบบ มีระบบ Lan ทุกงาน งานบริหารฯ

เทคโนโลยี E-Office  ทีท่ันสมัย
สารสนเทศ 2. ตรวจสอบ เพือ่ให้นักศึกษาตรวจสอบ นักศึกษาทุกคน งานทะเบยีน/

ในการบริหาร ผลการเรียนผ่านระบบ ผลการเรียนได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบ ศูนย์ข้อมูลฯ

จัดการ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการเรียนได้
3. ติดต้ังอุปกรณ์ เพือ่เพิม่ระบบ มีอุปกรณ์ CCTV งานอาคารฯ

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย 10 จุด
(CCTV) ในสถานศึกษา
4. จัดหาครุภัณฑ์ เพือ่ให้ผู้บริหารทุกคน มีคอมพิวเตอร์และ ฝบ.

คอมพิวเตอร์ส าหรับ สามารถตรวจสอบและ อุปกรณ์ต่อพวง
งานบริหาร Online ติดตามงาน 5 ชุด

ผ่านระบบ online ได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 1. วางระบบ จัดอบรมและ ครูทกุคนได้รับ ฝบ.

ก ากับและติดตาม ควบคุมภายในองค์กร ท าความเข้าใจ การอบรม 1 คร้ัง/ปี

ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน 2. พัฒนาระบบ เพือ่จัดระบบ หวัหน้างานทกุคน ฝบ.

ภายในองค์กร การจัดการข้อมูล ข้อมูลเอกสาร ได้เรียนรู้และพฒันา ศูนย์ข้อมูล

ด้วยระบบ MRS2007 การจัดเก็บข้อมูลได้ งานบริหารฯ

3. ปรับปรุง เพือ่วางระบบการจัดซ้ือ งานพสัดุมีการจัดเก็บ

ระบบงานพัสดุกลาง จัดจ้างการเก็บข้อมูล ข้อมูลอย่างเปน็ระบบ งานพสัดุ

งานพัสดุ และถูกต้อง

4. จัดประชุมครู/ เพือ่ท าความเข้าใจ มีการประชุม งานบคุลากร

บุคลากร/ นโยบาย/ระเบียบ/และ เดือนละ 1 คร้ัง งานบริหารฯ

กรรมการต่างๆ การจัดการศึกษา จัดอาหารวา่งแก่
ผู้เข้าร่วมประชุมทกุคร้ัง

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 1.โครงการพัฒนา 1.เพือ่ให้บุคลากรได้รับ 1.ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม ศักยภาพบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะหลัก ของบุคลากร
ประเมินผล เพือ่เพิม่ประสิทธิผล ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทีเ่ข้าอบรมพัฒนา
การปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน และการบริการทีดี่ ศักยภาพบุคลากร
ภายในองค์กร (ต่อ) 2.เพือ่ให้บุคลากรได้รับ เพือ่เพิม่ประสิทธิผล

การพัฒนาสมรรถนะ ในการท างาน
อย่างต่อเนื่องและเห็นถึง 2.ความพึงพอใจ
ศักยภาพของตนเอง ของผู้รับบริการ

ทีม่ีต่อการให้บริการ
ของบุคลากร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 2.โครงการส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุน ร้อยละ 70 งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม และสนับสนุนบุคลากร บุคลากรในการประยุกต์ใช้ ของบุคลากร
ประเมินผล ในการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ ทีป่ระยุกต์ใช้
การปฏิบัติงาน หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ
ภายในองค์กร (ต่อ) เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจ ในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติภารกิจ
3.โครงการส่งเสริม เพือ่ให้ข้าราการครูและ ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการครู
ด้านการปฏิบัติราชการ มีความรู้ความเข้าใจ และบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทีเ่ข้าอบรมฯ

ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3.  พัฒนาระบบ 4.โครงการพัฒนาและ เพือ่พัฒนาและ ความพึงพอใจ งานบุคลากร
ก ากับและติดตาม เพิม่ประสิทธิภาพ เพิม่ประสิทธิภาพ ของบุคลากรทีม่ีต่อ
ประเมินผล การจัดเก็บข้อมูล ในการจัดเก็บ-สืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
การปฏิบัติงาน งานบุคลากร งานบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ทีเ่กี่ยวกับ
ภายในองค์กร (ต่อ) และเป็นระเบียบ งานบุคลากร

5.โครงการพัฒนาคุณภาพ เพือ่พัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 80 งานบุคลากร
ชีวิตทีเ่หมาะสม ชีวิตทีเ่หมาะสมทัง้ 4 ด้าน ของข้าราชการครู
ของข้าราชการครูและ แก่ข้าราชการครูและ และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา

วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)



ฝ่าย  บริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4.  การจัดสร้าง 1. จัดต้ังสถานีวิทยุ เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดต้ังสถานีวิทยุ งานประชาสัมพันธ์ งบ สอศ.
ส่ือสัมพนัธ์ ประมง R-radio ข่าวสารและการบริการ 1 สถานี  ออกอากาศ

ทัง้ภายใน / วิชาการแก่ประชาชน ผ่านเคร่ือข่าย 
ภายนอกองค์กร R-radio ทุกวัน

2. จัดท าวารสาร เผยแพร่ข่าววิทยาลัยฯ ราย 4 เดือน งานประชาสัมพันธ์

วิชาการพรานทะเล แก่หน่วยงานต่างๆ (4 ฉบับ/ป)ี
ทัว่ประเทศ

3. ด าเนินการพัฒนา เพือ่สร้างส่ือสัมพันธ์ทีดี่ ภาษาไทย1ชุด งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ แก่ผู้เยี่ยมเยียนวิทยาลัยฯ ภาษาอังกฤษ 1 ชุด
(Presentation) ไทย,  องักฤษ

4. จัดหาวัสดุและ เพือ่จัดหาวัสดุและจัดท า มีวสัดุใช้อย่างพอเพยีง งานประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ มีเอกสารเผยแพร่
แจกจ่ายในโอกาสต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ งานวางแผนและงบประมาณ (ภาระงานประจ า)     พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1. การจัดท า เพื่อจัดท าแผน 1.แผนปฏบิติัการประจ าป ี 
(ม)ี

ฝ่ายแผนงานฯ

การพฒันาสถานศึกษา แผนปฏบิติัการ ปฏบิติัการประจ าปี 2.สามารถน าแผนฯ งานวางแผนฯ

และแผนปฏบิติัการ ประจ าปี ไปใช้ได้จริงอย่างมี

ประจ าปขีอง ของสถานศึกษา ประสิทธิภาพ

สถานศึกษา 2. การประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1.ร้อยละของจ านวน ฝ่ายแผนงานฯ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพฒันาสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม (95) งานวางแผนฯ

การพฒันาสถานศึกษา (พ.ศ.2565-2569) 2.แผนยุทธศาสตร์

(พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏบิติัการ (พ.ศ.2560-2564)

และแผนปฏบิติัการฯ ประจ าปขีองสถานศึกษา และแผนปฏบิติัการฯ

ของสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2565 ประจ าปงีบประมาณ 2560
 (ม)ีประจ าปงีบประมาณ 2565 3.สามารถน าแผนฯ ไป
ใช้ได้จริงอย่างมปีระสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  (งานประกันคุณภาพฯ) พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6. พัฒนาระบบ 1.ประชุมสัมมนา ประชุมชี้แจง - จ านวนผู้เข้าร่วม ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกันคุณภาพ งานประกันฯ งานประกันฯ  แก่ครู ประชุมงานประกันฯ งานประกันฯ

สถานศึกษา บุคลากรวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  75%

2.จัดท าเอกสาร เพือ่จัดท าเอกสาร - ครูทุกคนได้รับคู่มือ ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกัน คู่มืองานประกันฯ งานประกันฯ งานประกันฯ

รายงานการประเมิน - ผู้ปกครองทุกคน
ตนเอง ได้รับเอกสารสรุป

งานประกันฯ
- นักเรียนและ
นักศึกษาทกุคน ได้รับ

เอกสารงานประกันฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  (งานประกันคุณภาพฯ) พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
                  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

6. พัฒนาระบบ 3. จัดต้ังส านักงาน เพือ่จัดต้ังส านักงาน - ส านักงานประกันฯ ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกันคุณภาพ งานประกันฯ งานประกันฯ ทีไ่ด้มาตรฐานและ งานประกัน

สถานศึกษา (ต่อ) เหมาะสม
4. พัฒนาระบบ 1.เพือ่จัดท า เว็ปไซด์งานประกัน ฝ่ายแผนงานฯ

สร้างสรรค์ ระบบสารสนเทศ จ านวน 1 เว็ปไซด์ งานประกัน

งานประกันฯ งานประกันฯ
2.เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
งานประกันฯ

5. ประเมินผล ตรวจติดตามผล จ านวนการติดตาม ฝ่ายแผนงานฯ

การประกันคุณภาพ การประกันฯ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน งานประกัน

ภายใน คุณภาพภายใน
ระดับแผนกวิชาฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนา 1.  โครงการนิเทศ 1. เพือ่พัฒนาการจัด ฝ่ายวชิาการ

คุณภาพการจัด ติดตาม และประเมินผล การเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวน ให้มีคุณภาพ

การเรียนรู้ 2. เพือ่นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรู้

2.  โครงการปรับปรุง ฝว.  ฝบ.

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ แผนกวชิาฯ

3.  โครงการจัดหา ฝ่ายวชิาการ 

ครุภัณฑ์สนับสนุน แผนกวชิาฯ

การเรียนการสอน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  พัฒนา 4.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง  1. จัดท าเหล็กดัด ได้ห้องปฏิบัติการ ฝว.  ฝบ.

คุณภาพการจัด ปฏิบัติการแพลงก์ตอน ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน ทีเ่หมาะสม
กระบวนการเรียนรู้ 2. ซ่อมแซมอ่างน้ า
(ต่อ) และตู้เก็บเอกสาร

5.  ปรับปรุงอาคาร เพือ่ปรับปรุงอาคาร อาคารปลาสวยงาม แผนกวชิาฯ

ปลาสวยงาม ปลาสวยงาม ทีไ่ด้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพ

6. ปรับปรุงระบบน้ า เพือ่ปรับปรุงระบบน้ า ระบบน้ าภายในอาคาร ฝว.  ฝบ.

อาคารปลาสวยงาม ภายในอาคารปลาสวยงาม ปลาสวยงามทีไ่ด้รับ แผนกวชิาฯ

ให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 1. จัดห้องเรียน เพือ่ให้แผนกวิชา อย่างน้อย งานอาคารฯ

สนับสนุน มาตรฐาน ทุกแผนกฯ มีห้องเรียน แผนกวิชาละ 1 ห้อง
การเรียนการสอน ประจ าแผนกวิชา มาตรฐาน

2. สร้างเครือข่าย เพือ่ให้สร้างความสัมพันธ์ จัดประชุม ฝบ.

องค์กรบริหารท้องถิ่น ระหวา่งผู้บริหารวทิยาลัยฯ    2 เดือน/คร้ัง งานโครงการ

กับองค์การปกครอง พเิศษ

ส่วนท้องถิ่น
3. จัดหาครุภัณฑ์ เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ ทุกห้องเรียน/ ฝบ.

สนับสนุนห้องเรียน / สนับสนุนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ งานหลักสูตรฯ

ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ แผนกวชิาฯ

4. จัดหาครู เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 1 คน/ปี งานบคุลากร

ภาษาต่างประเทศ ภาษต่างประเทศ งานหลักสูตรฯ

จากเจ้าของภาษาโดยตรง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 5. พัฒนาและบริการ จัดหาวัสดุส านักงาน งานต่างๆ งานบริหารงานฯ

สนับสนุน เอกสารการพิมพ์ บริการแก่งานต่างๆ มีวัสดุส านักงาน/ (เอกสารฯ)

การเรียนการสอน เอกสารตลอดปี งานพัสดุ

(ต่อ) 6. จัดหาครูและ เพือ่จัดหาครูพิเศษและ แผนกวิชาและ งานบุคลากร

บุคลากรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุน งานต่างๆมีเจ้าหน้าที่
การเรียนการสอน การเรียนฯและการท างาน ปฏิบัติงานประจ า

ภายในวิทยาลัยฯ
7. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือ่บ ารุงรักษาและ ครุภัณฑ์ งานพัสดุ

และยานพาหนะ ซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา และยานพาหนะ
ภายในวิทยาลัยฯ และยานพาหนะ ทีช่ ารุดได้รับ

การซ่อมบ ารุง
ทุกรายการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2.  ส่งเสริม 8. จัดหายานพาหนะ เพือ่จัดยานพาหนะ จัดหารถตู้ขนาด งานพัสดุ ขอ งปม

สนับสนุน ขนาด 11 ทีน่ั่ง ทดแทนคันเก่าทีใ่ช้งาน 11 ทีน่ั่ง ฝ่ายบริหารทรัพ จาก สอศ.

การเรียนการสอน มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คัน
(ต่อ) 9. จัดหา เพือ่ใช้ในการสนับสนุน จัดหารถแทรกเตอร์ งานพัสดุ ขอ งปม

รถแทรกเตอร์พร้อม งานอาคารสถานที่ ขนาดแรงม้า 1 คัน ฝ่ายบริหารทรัพ จาก สอศ.

เคร่ืองพ่วงตัดหญ้า ในการรักษา พร้อมอุปกรณ์
สภาพแวดล้อม เคร่ืองพ่วงตัดหญ้า
ภายในวิทยาลัย และ

เทเลอร์จ านวน 1ชุด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร   พันธกิจที ่ 4    บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่ 2   การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. สร้างแรงจูงใจ 1. จัดหา เพือ่จัดหาทุนให้ นักศึกษาทีเ่รียนดี งานทะเบยีน

ทางการศึกษา ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทีเ่รียนดี ได้รับการสนับสนุน งานกิจกรรม

ให้แก่นักเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา งานแนะแนวฯ

ไม่น้อยกว่า
 10 ทุน/ปี

2. จัดพิธีมอบ สร้างความภาคภูมิใจ นักศึกษาทีส่ าเร็จ งานทะเบยีน

ประกาศนียบัตร ในการเรียนและ การศึกษา ได้เข้าร่วม
การจบการศึกษา พิธีรับมอบ
ของนักศึกษา และ ประกาศนียบัตร
ผู้ปกครอง ทุกคน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายวิชาการ   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที ่1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1.  ส่งเสริม/ 1.  โครงการฝึกอบรม งานวจิัยฯ

สนับสนุนให้ครู เทคนิคระเบียบ
และนักเรียน วิธีการวิจัย
ท าการวิจัยและ 2.  โครงการน าเสนอ งานวจิัยฯ

นวัตกรรม ผลงานวิชาการ
3.  โครงการประกวด งานวจิัยฯ

นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนา 1. เพือ่ให้การเผยแพร่ ตัวชี้วดั ฝ่ายพฒันาฯ

การวิจัยและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน จ านวนนวตักรรมใหม่ งานโครงการ

พัฒนานวัตกรรม มีประสิทธิภาพ ที่พฒันาจาก พเิศษและ

ส่ิงประดิษฐ์ 2. เพือ่ให้ชุมชนสามารถ ภมูิปญัญาชุมชน บริการชุมชน

นักศึกษาและ เข้าถึงแหล่งความรู้ อย่างน้อย  1  ชิ้น

ชุมชน ได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. เพือ่ให้ชุมชนสามารถ
เลือกอาชีพทีม่ี
ความเหมาะสมกับตนเอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. ส่งเสริม 2.  โครงการ 1.  เพือ่ประเมินผล ตัวชี้วัด ฝ่ายพฒันาฯ

การวิจัยและ ประเมินผล การจัดกิจกรรม ผลการประเมิน งานวจิัยฯ

พัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมของ ของนักศึกษาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ นักศึกษาวิทยาลัย ประมงติณสูลานนท์ ทุกกิจกรรม
นักศึกษาและ ประมงติณสูลานนท์ 2. เพือ่พัฒนา ทีจ่ัดให้นักศึกษา
ชุมชน (ต่อ) การจัดกิจกรรม ทุกปีการศึกษา

ของนักศึกษาวิทยาลัย เกณฑ์
ประมงติณสูลานนท์ ได้ผลการประเมิน

การจัดกิจกรรม
นักศึกษาประจ าปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากร  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. อบรมความรู้ เพือ่ให้ครูและบุคลากร 1 คร้ัง/ป/ี20คน  งานบคุลากร

สนับสนุน ด้านการเขียนแผน ได้มีความรู้ด้านการวิจัย  งานวจิัยฯ

การวิจัยและ การวิจัยและ และพัฒนานวัตกรรมและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ สิงประดิษฐ์
ส่ิงประดิษฐ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. ส่งเสริม 1. โครงการสนับสนุน - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู - ร้อยละของครู งานวจิัยฯ

การวิจัยและ การวิจัย นวัตกรรม ในการท าวิจัยในชั้นเรียน ทีไ่ด้รับการสนับสนุน แผนกวชิา

เทคโนโลยี และเทคโนโลยี - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู การวิจัย
ด้านการประมง ด้านการประมงของครู ในการท าวิจัยสถาบัน

- เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู
ในการท าวิจัยเพือ่พัฒนา
วิชาชีพ

2. โครงการส่งเสริม - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน - ร้อยละของผู้เรียน งานวจิัยฯ

การวิจัย นวัตกรรม ผู้เรียนในการท าวิจัย ทีไ่ด้รับการสนับสนุน แผนกวชิา

และเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ การจัดท าโครงการ
ด้านการประมง ส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

4. ส่งเสริม 1. โครงการวิจัย - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนครู - ร้อยละของครู งานวิจัยฯ
การวิจัย นวัตกรรม งานฟาร์มต้นแบบ ในการท าวิจัยพือ่พัฒนา ทีไ่ด้รับการสนับสนุน งานฟาร์ม
งานฟาร์มต้นแบบ งานฟาร์มต้นแบบ การวิจัย แผนกวิชาฯ
ของสถานศึกษา - จ านวนผลงาน

วิจัย/
นวัตกรรมงานฟาร์ม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานวิจัยฯ)  พันธกิจที ่ 5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงแนวใหม่
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที ่1 การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

5. ส่งเสริม 1. โครงการสัมมนา - เพือ่ส่งเสริมและ - ร้อยละ งานวิจัยฯ
การถ่ายทอด ทางวิชาการและ สนับสนุนครูและ ของผลงานครูและ แผนกวิชาฯ
วิทยาการ เทคโนโลยี นักศึกษา นักศึกษา
และเทคโนโลยี ด้าการประมง ในการน าเสนอผลงาน ทีไ่ด้รับการถ่ายทอด
ด้านการประมง และแลกเปล่ียนเรียนรู้

2. โครงการเผยแพร่ - เพือ่ส่งเสริมและ - จ านวนช่องทาง งานวิจัยฯ
ผลงานวิจัยฯ สนับสนุนครูและ ในการเผยแพร่ ศูนย์ข้อมูลฯ
และเทคโนโลยี นักศึกษา
ด้านการประมง ในการน าเผยแพร่ผลงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริม 1. โครงการ -เพือ่เผยแพร่ข้อมูล 1. แผ่นโปสเตอร์ งานประสานสัมพันธ์

สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของวิทยาลัยฯ และแผ่นพับ
การจัดระบบ สถานศึกษา -เพือ่สร้างความสัมพันธ์ แนะน าวิทยาลัยฯ
ส่ือสาร ของบุคลากร 2. Presentation
ภายในองค์กร ภายในและภายนอก แนะน าวิทยาลัยฯ

ของวิทยาลัยฯ ภาคภาไทย และ
และชุมชน ภาษาอังกฤษ

3. ป้ายไวนิลกิจกรรม
ต่างๆ

4. ส่ือและวัสดุอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริม 2. โครงการ -เพือ่เผยแพร่ข้อมูล 1. คอมพวิเตอร์ งานประสานสัมพันธ์

สนับสนุน จัดซ้ือและซ่อมแซม ข่าวสารของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ชุด

การจัดระบบ วัสดุและอุปกรณ์ -เพือ่ให้มีวัสดุและอุปกรณ์ 2. เคร่ืองพร้ินเตอร์

ส่ือสาร ทีเ่กี่ยวข้องกับ เพียงพอต่อความจ าเป็น จ านวน 1 เคร่ือง

ภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ ในการท างาน 3. ค่าซ่อมแซม

ระบบเสียงตามสาย
4. ค่าซ่อมแซม

เคร่ืองแจ้งคาบ
นาฬิกาบอกเวลา

5. ค่าซ่อมแซม

อุปกรณ์ต่างๆ
6. External Hardisk

7. วสัดุส านักงานอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายบริหารทรัพยากรพันธกิจที ่  6    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. ส่งเสริมสนับสนุน 3. โครงการจัดท าระบบ -เพื่อให้นักศึกษาสามารถ -นักศึกษาสามารถ งานทะเบียน

การจัดระบบส่ือสาร การตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน

ภายในองค์กร ของนักศึกษาด้วยโปรแกรม ในแต่ละภาคเรียนของตนเอง ด้วยตนเองจ านวน 300  คน

STD 2011 ด้วยระบบปฏิบัติการ STD 2011 -นักศึกษาทุกคนสามารถ

-เพื่อให้บริการด้านการรายงาน ติดต่อประสานงานกับ

ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา งานทะเบียนเร่ืองผลการเรียน

-เพื่อช่วยให้ระบบการท างาน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

การติดต่อประสานงานของ สมบูรณ์และอื่นๆ

งานทะเบียนกับผู้เรียน ด้วยโปรแกรม STD 2011

เป็นไปด้วยความสะดวก -นักศึกษามีความ

ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจมาก ในการใช้ระบบ

การตรวจสอบผลการเรียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

2. พัฒนาระบบ 1.โครงการจัดท า -เพือ่จัดเก็บ 1. จัดเก็บ ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี ข้อมูล 9 ประเภท ข้อมูล 9 ประเภท ข้อมูล 9 ประเภท
สารสนเทศ -เพือ่เผยแพร่ เป็นหมวดหมู่

ข้อมูล 9 ประเภท และครบถ้วน
ผ่านส่ือสารสนเทศ 2. เผยแพร่

ข้อมูล 9 ประเภท
ผ่านส่ือสารสนเทศ
อย่างน้อย 2 ส่ือ

2. โครงการ งานระบบอิเลคทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลฯ
เพิม่ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
ในการท างานของระบบ
ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

1. พัฒนาระบบ 3. โครงการเช่าโดเมน เพือ่การเชื่อมต่อสัญญาณ 1. เว็บไซต์วิทยาลัย ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี tfc.ac.th ของวิทยาลัย สามารถใช้งานได้
สารสนเทศ  (ต่อ) 2. การเข้าถึงเว็บไซต์

วิทยาลัย
อยู่ในระดับ ดี

4. โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงระบบ 1. ปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลฯ
ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบแม่ข่ายของวิทยาลัยฯ ระบบแม่ข่าย
ของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา

ในการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 2. ระดับ

ความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
เครือข่ายอยู่ระดับ ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาระบบ 5. โครงการปรับปรุง เพือ่ให้งานศูนย์ข้อมูลฯ 1. งานศูนย์ข้อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี ห้องงานศูนย์ข้อมูลฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์
สารสนเทศ  (ต่อ) เพียงพอต่อการใช้งาน ในการด าเนินงาน

2. มีครุภัณฑ์เพียงพอ
6. โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 1. ระบบเครือข่าย
ปรับปรุงเครือข่าย ของระบบเครือข่าย ภายใน
ภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพ

2. ความพึงพอใจ
ในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย
ในสถานศึกษา
อยู่ในระดับ ดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื (งานศูนย์ขอ้มลูฯ)  พันธกิจที ่ 6   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเดน็ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 หลัก/รอง

3. พัฒนาระบบ 7. โครงการก าลังคน 1. เพือ่จัดท าข้อมูล 1. ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลฯ
เทคโนโลยี อาชีวศึกษา ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์ก าลังคน
สารสนเทศ  (ต่อ) ให้ครบถ้วน ทันสมัย ครบถ้วน

2. เพิม่ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
ในการจัดท าข้อมูล 2. นักศึกษา
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เข้าร่วม c-cop

ครบ  100%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์
งบประมาณที่ขอจดัต้ัง (บาท)/ปีงบประมาณ หรือเป้าหมาย

หมายเหตุ


