
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค  
ภำรกิจ  

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกิจ  

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโยลีของ  

ประเทศ  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ  

ฝึกอบรมวิชาชีพ  
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ก้าวหน้า และมั่นคงในวิชาชีพ  

เป้ำหมำย  
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานโดย  
     1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
     1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล 

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิ เคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ  
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการออกกลางคันสูง  

     1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
     1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควต้า  
     1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสําคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ได้แก่ นักเรียน และ

ผู้ปกครอง  
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
     2.1 จัดการอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ีสาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
     2.2 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ รวม 19 

สถาบันและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห่ง จํานวน 4 แห่ง  
     2.3 จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาอําเภอในกลุ่มอําเภอช้ันหนึ่ง  
     2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา สอง

ระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาท้องถิ่น และสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  
     2.5 มุ่งผลิตการพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็นนโยบาย

รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตร
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เคม ีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยาน
ยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ  

     2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
อาชีวศึกษาวัยแรงงาน อาชีวศึกษาสูงวัย อาชีวศึกษาเพื่อสตรีอบรมระยะส้ัน / ตลาดนัดศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อ
ชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skill และ Reskill ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ  

     2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/ องค์การร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ  

     2.8 จัดอาชีวศึกษาทางเลือก อาชีวศึกษาทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาอินเตอร์และอาชีวศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  

     2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวศึกษาทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
     3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

authentic Assessment , การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริงสถานการณ์จริง อาทิ 
Fix it Center และกรณีภัยพิบัติ  

- พัฒนาระบบนิเวศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล  

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ  ประเทศ
คุณภาพภายนอกระดับ ดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังตาม ความ
ต้องการของพื้นท่ีและการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยทํางาน สูงวัย สตรีฯลฯ 

 - ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ สอน 

 - พัฒนาครูสร้างเครือข่ายครู Social Media และNetwork สนับสนุนให้ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ  

- จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ  
     3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษา มีขีด ความสามารถ

ในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการทํางานตามตําแหน่ง หน้าท่ี (Function 
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมิน ระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตยโดยความมีวินัย
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์การเป็น ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Green Technology และ Creative economy รวมท้ังการ
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์อาทิสุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/
แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
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     3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English 
Program(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/ส่ือต่างประเทศ สนับสนุนการ ฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     4.1 ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่Web 

Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก  
     4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting : SPBB และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบายการ
กระจายอํานาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

     4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/ สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ  ให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถานบันการอาชีวศึกษา  

     4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัด 
อาชีวศึกษา ดังนี้  

- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการฝึกงาน ฯลฯ  
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ COCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC  
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน 

ฯลฯ 
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์  
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

มำตรกำร  
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา  
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน  
4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร  
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ  
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  
7. การสร้างและกระจายโอกาส  
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ  
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ  
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
11. ส่งเสริมสถาบันชาติศาสนา และพระมาหากษัตริย์  
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นโยบำยเพิ่มเติม  
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท  
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน  
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.  
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)  
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)  
7. ทวิภาคี  
8. ทวิศึกษา  
9. ทวิวุฒิ  
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C  
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
12. แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
13. สร้างความร่วมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ. อศจ.)  
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
     - Re-branding  
     - Excellent Model School  
     - Database of Supply and Demand  
     - Standard and Certification Center  
15. สร้างความยึดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรีในทุกสังกัด ท้ัง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.  
16. สร้างความยึดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี  
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์  

แผนปฏิบัติรำชกำร  
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
     1.1 ส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษา  

1.1.1 เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  
1.1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
1.1.3 ลดปัญหาการออกกลางคัน  
1.1.4 ขยายอาชีวะอําเภอ  

     1.2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
1.2.1 วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
1.2.2 เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
1.2.3 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศฯ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ  
1.2.4 เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา/แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท/ทวิภาคีกลุ่มพิเศษ  
1.2.5 เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา  
1.2.6 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์หน้าท่ีพลเมือง  
1.2.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
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1.2.8 รณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  
     1.3 ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ  

1.3.1 ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน  
1.3.2 อาชีวะพัฒนา  
1.3.3 อุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
1.3.4 อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม  
1.3.5 อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ  
1.3.6 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ  
1.3.7 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  

2. เพิ่มประมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
     2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคน  

2.1.1 อุดหนุนทุนการศึกษาตอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ  
2.1.2 ทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติการ  

     2.2 ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ  
2.2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
2.2.2 จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  
2.2.3 พัฒนาการศึกษา ตชด.  
2.2.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
2.2.5 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาขีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
2.2.6 อุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล  
2.2.7 อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน  
2.2.8 อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  
2.2.9 สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.2.10 อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน  
2.2.11 อุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
     3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ  

3.1.1 เพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการในสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ  

3.1.2 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  
     3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ  

3.2.1 โรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา  
3.2.2 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
3.2.3 ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย  
3.2.4 อุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ  
3.2.5 ความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ  
3.2.6 อาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
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4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

4.1.1 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ  
4.1.2 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
4.1.3 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  
4.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
4.1.5 ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
4.1.6 จัดหาบุคลากรสนับสนนุ คืนครูให้นักเรียน  
4.1.7 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้  

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำย คสช.  
1. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

วิสัยทัศน์  
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน

ไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศำสตร์ 
1. การสร้างความสมานฉันท์สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่ประชาชน  
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  
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3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา  
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ  
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย  

เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ

สมานฉันท์สามัคคีปรองดอง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
2. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
3. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้  
4. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา  
7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
8. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ  
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพท้ังระบบเต็มตามศักยภาพ  เพื่อ

ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง  
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
11. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
12. นักเรียน นักศึกษา ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค  
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

นโยบำย 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (โอกาสการเรียน/ฝึกอบรม 
วิชาชีพ)  

2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี  
3. ภายใน 1 ปีจะทําให้ครูครบเกณฑ์  
   ภายใน 2 ปีจะทําให้มีครูประจําช้ันครบทุกห้อง  
   ภายใน 5-10 ปีจะทําให้ครูตรงสาขา 
4. ภายใน 2 ปีจะทําให้เด็กเรียนท่องจําในส่ิงท่ีควรจํา และนําส่ิงท่ีจําไปฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อการ ประกอบอาชีพ)  
5. ภายใน 5 ปีจะทําให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน  
6. ภายใน 3 ปีจะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันได้  
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7. ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นท่ียอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด 
การศึกษา (อาชีวะ V-NET และประเมินสมรรถนะ)  

8. ภายใน 10 ปีผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
10. ภายใน 10 ปีซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมด 
11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  

นโยบำย 
นำยกรัฐมนตรี 

1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
3. ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา  
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วย

แก้ไขปัญหาการว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
6. ปรับหลักสูตรให้กับเด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
7. ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
8. ลดความเหล่ือมลํ้า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ  
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา รหัสสถานศึกษา 82200404 ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังให้เปิดทําการใน
ปีพุทธศักราช 2539 และได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษาจากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 มีช่ือภาษาอังกฤษว่า 
AKSORN PATTAYA TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038 -415611 , 415622 
โทรสาร 038-415606 E-mail: aksorntechno@hotmail.com Website : http://a-tech.aksorn.ac.th 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน อยู่ในย่านธุรกิจการค้า ใกล้สถานประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นนําของประเทศ 
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ตรำสัญลักษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมี ช่ือวิทยาลัย ท่ีอยู่  และรูปสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 
องค์พระวิษณุ  หมายถึง  องค์เทพผู้สร้างซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของผู้ท่ีเรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม 
มือ   หมายถึง  ความใส่ใจดูแลในความประพฤติ ระเบียบ การศึกษา วินัย สุขภาพ ต่อศิษย์ 

  แทนบิดามารดา 
เฟือง  หมายถึง  ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลท่ีส่งกําลังไปยังส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดกําลัง 

การเคล่ือนไหว 
เรือใบ  หมายถึง  พร้อมท่ีจะเป็นพาหนะในการนําผู้เรียน ทุกคนแล่นไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ 

  
สีประจ ำวิทยำลัย  คือ  สีขาว-สีแดง 

สีขำว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง รวมพลัง 

 

ปรัชญำประจ ำวิทยำลัย 
 ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ 
 
อัตลักษณ ์(Identity)  

สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
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3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน 

5. ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

พันธกิจ (Mission) 
    1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
    2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 
    3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
    4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพฒันาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ (Goal) 
    1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
    2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
    3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
    4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 รับผู้สําเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปีเปิดสอน 3 ประเภทวิชา 6 สาขาวิชาคือ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขาวิชา  
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. สาขาวิชาการบัญชี 
3. สาขาวิชาการตลาด  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.) พุทธศักราช 2557 รับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา
คือ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา  
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. สาขาวิชาการบัญชี 
3. สาขาวิชาการตลาด  
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
2. สาขาวิชาไฟฟ้า 
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
1. นายนิคม  หมดราคี ผู้รับใบอนุญาต      ประธานกรรมการ 
2. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผู้จัดการ      กรรมการ 
3. นายวีรวัฒก ์  นิลโมจน์  ผู้แทนครู     กรรมการ 
4. นายบุญทัศน์  ศรีช่ืน  ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
5. นางสาวอรวรรณ สัมฤทธิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
6. นาวาเอกยอดธง อาทมาท ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7. ดร.ปวีณา    หมดราคี ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8. นางสาวดวงดาว นวลคํา  ผู้อํานวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

 9. นางสาวไพรสุดา  หมั่นหาดี ผู้แทนผู้บริหาร     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่ปฏิบัติของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ประจําปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผนงานการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีความ
ชัดเจนและเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

แผนงำนผู้อ ำนวยกำร 
 มีหน้าท่ี กํากับติดตามการดําเนินงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา และปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1.  วางแผนการดําเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.  วางแผนการดําเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
   4.  กําหนดกอบแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
   5.  กําหนดมาตรการและการดําเนินงาน  การควบคุม  การตรวจสอบและการติดตามผลการ

ดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาฝ่าย/แผนก/งาน 
   6. ควบคุมดูแลให้ทุกฝ่าย/แผนก/งานจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
   7. เสนอจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาทุกฝ่าย/แผนก/งาน 
   8. จัดทํารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย 
   9. รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

รับทราบ 
   10. จัดเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย 
   11. ประสานให้มีการประกันคุณภาพการการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
   12. ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. งำนวิเทศสัมพันธ ์
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1. วางแผนการดําเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์ 
   2. ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
   3. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และจัดทํารายงานผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

เกี่ยวกับการทํางานและการศึกษาต่อ 
   4. วางแผนกําหนดแนวทางในการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า 
   5. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการแนะนําการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ปวส.2 
   6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
แผนงำนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
   1. งานพัฒนาวินัยผู้เรียน 
   2. งานดูแลติดตามผู้เรียน 
   3. งานการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 
   4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
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   5. งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบํารุง 
   6. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
   7. งานพยาบาล 
   8. งานกิจกรรมเข้าแถว 
   9. งานกิจกรรมชมรม 
   10. งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
   11. งานผลิตวารสารและคู่มือนักเรียน 
1. งำนพัฒนำวินัยผู้เรียน    
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1.1 วางแผนการดําเนินงานของงานพัฒนาผู้เรียนและ จัดทําแผนปฏิบัติการของงานในเรื่องการ

พัฒนาวินัยผู้เรียน ดังนี ้
1) การแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา  
    - ตรวจเครื่องแต่งกายในตอนเช้าทุกเช้า ท้ังกลุ่มท่ีมาเข้าแถวปกติ และกลุ่มท่ีมาสาย 
    - ควบคุมการแจกและรับเอกสาร ใบบันทึกพฤติกรรมคืน (บันทึก จากอาจารย์ท่ี 
   ปรึกษา แผนก ฝ่ายฯ และทุกส่วนงานท่ีทําหน้าท่ีดูและเรื่องวินัย การแต่งกาย) 
2) การเข้า-ออกสถานศึกษา 
3) รณรงค์เกี่ยวกับการแต่งกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1.2 กํากับ ติดตาม ดูแล แก้ไข สรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคล แต่งต้ังครูเวรในการควบคุมดูแล
นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 
  1) การควบคุม ดูแลนักเรียนตอนเช้าต้ังแต่เวลา 07.20-07.50 น.  
  2) การควบคุม ดูแลนักเรียนตอนเข้าเรียนสาย ต้ังแต่เวลา 07.50-08.20 น. 
  3) การควบคุม ดูแลนักเรียนรายคาบประจําวัน ด้านหน้า และด้านหลัง ท่ีจอดรถ 
    1.3  การควบคุมคะแนนพฤติกรรม ของนักเรียน นักศึกษา 

1) สรุปคะแนนพฤติกรรมของผู้เรียน และดําเนินการดังนี้  
     40 - 59 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
     60 - 79 คะแนน เชิญผู้ปกครองและทําทัณฑ์บน  

   80 - 100 คะแนน เชิญผู้ปกครองและพักการเรียน/ย้ายสถานศึกษา 
           * เมื่อนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเกินกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 70 ขึ้นไปให้นักเรียนเข้าโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้ เช่น เข้าค่ายทหาร, การบวช 
           ** การพักการเรียน/ย้ายรอบการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาและอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาเสนอต่อผู้อํานวยการพิจารณา  
          1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการปรับตัวในสังคมของนักเรียน นักศึกษา 
          1.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการอบรมและ ทํากิจกรรมพัฒนาวินัยให้กับนักเรียนนกัศึกษา 

2. งำนดูแลติดตำมผู้เรียน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   2.1 วางแผนการดําเนินงานของงานดูแลติดตามผู้เรียนและจัดทําแผนปฏิบัติงานในเรื่องการดูแล

ติดตามผู้เรียน 
   2.2 ดูแลและติดตามการมาเรียน การเข้าเรียน การหนีเรียน การขาดเรียนของผู้เรียน 

1) กํากับติดตามในเรื่องของการเช็ดการมาเรียน เวลาเรียน การขาดเรียน การหนีเรียน 
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2) สรุปสถิติประจําสัปดาห์ 
       3) บันทึก/ประเมินผลการทํางาน ของอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ประจําสัปดาห์/เดือน  
 2.3 จัดทําสถิติการเรียน (การขาด ลา มาสาย ) และการออกกลางคันของนักเรียนรายเดือน  
 2.4 กํากับติดตามงานอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนก 

1) สรุปและตรวจสอบการติดตามของท่ีปรึกษา 
2) ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ถึงเรื่องการแจ้งผู้ปกครองถึงพฤติกรรมการมาเรียน 
3) บันทึกการแก้ไขเรื่องพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน-นักศึกษาในรายท่ีขาดเรียน   
4) สรุปผลกการดําเนินงานในเรื่องพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน-นักศึกษา 

2.5 ประสานงานและติดตามดูแลพฤติกรรมผู้เรียน 
1) จัดทําข้อมูลท่ีอยู่ ประวัติของนักเรียน-นักศึกษา 
2) แยกข้อมูล/สาเหตุ และพฤติกรรมผู้เรียนท่ีมีความเส่ียง เพื่อคัดกรองผู้เรียน 
3) ประสานผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ 

2.6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง 
1) จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม  เช่นการประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง  
2.7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย ผู้ปกครองและหน่วยงาน

ภายนอกในการติดตามผู้เรียน 
1) ประสานงานกับผู้ปกครอง อาจารย์ท่ีปรึกษา ฝ่าย แผนก ในเรื่องพฤติกรรมของผู้เรียน 
2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการติดตามนักเรียนท่ีประสบปัญหา 

3. งำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ  
  3.1  วางแผนในการดําเนินงานในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา ด้านยาเสพติด ด้านการ
ทะเลาะ วิวาท ด้านภาวะเส่ียงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการสร้างความสามัคคี  

3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น  
3.3  ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุขของผู้เรียน ดังนี ้

          1)  ตรวจสารเสพติดนักเรียน ทุกห้อง ทุกระดับช้ัน ทุกสาขา 
      2)  บันทึก สรุป กรณีท่ีพบสารเสพติดให้เข้าโครงการ 
      3)  จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา ลด ละเลิกอบายมุข ยาเสพติด 
3.4 ดูแลสวัสดิภาพของผู้เรียนท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 

                 1)  ควบคุม และป้องกันการทะเลาะวิวาท ท้ังภายในและภายนอกของสถานศึกษา   
                 2)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการควบคุม/ระงับเหตุระหว่างสถานศึกษา 

3.5 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก ของวิทยาลัย ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ภายนอก ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน ร่วมกันทุกฝ่าย 

4. งำนแนะแนวและประชำสัมพันธ ์
4.1 งานแนะแนว  
     1) วางแผนการดําเนินงานของงานแนะแนว 
        1.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานในการแนะแนวภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     2) ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ และประสานงานกับ

ทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาของนักเรียน - นักศึกษา 
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                  2.1  จัดทําข้อมูลการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง 
                  2.2  สรุปสถิติ สาเหตุ/ปัญหาและผลการให้คําปรึกษา 

3) กํากับติดตามดูแลนักเรียน-นักศึกษาทุน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ท่ีได้รับทุนการศึกษาของ 
วิทยาลัย  

4) ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ให้มีความเข้าใจในการแนะนําผู้ปกครอง 
และนักเรียน  

5) จัดทําระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยเป้าหมายในการเข้าแนะแนวเพื่อมาเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัย 
  5.1 สํารวจรายช่ือ - ท่ีอยู่ วิทยาลัย , สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกท่ี

ติดต่อประชาสัมพันธ์ 
  5.2 สรุปจํานวนนักเรียน - นักศึกษาท่ีสมัครเรียนในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แบ่งตาม

สาขาวิชา และรอบการเรียนและสถานศึกษาเดิมพร้อมสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
  5.3  สรุปสถิตินักเรียน - นักศึกษาท่ีมอบตัวในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แบ่งตามสาขาวิชา

และรอบการเรียนและสถานศึกษาเดิมพร้อมสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
  5.4  สรุป จํานวนนักเรียนระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยท่ีศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยเดิมพร้อมสถิติ

เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
6) วางแผนกลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษา  

      6.1 วางแผนการแนะแนวปีการศึกษาต่อไปให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม ทุกปี 
          7) ประเมินผลงานต่าง ๆ ของงานแนะแนว 
        4.2 งานประชาสัมพันธ์ 

1) วางแผนการดําเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ 
                1.1  จัดทําแผนปฏิบัติการของงานในการประชาสัมพันธ์กิจการของวิทยาลัย 

2) ทําการประชาสัมพันธ์ข้อมูล อันเป็นประโยชนต่์อนักเรียนนักศึกษา 
 2.1  หาข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน  
 2.2  รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่างๆท้ังภายในและภายนอกทุกด้าน 
 2.3  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

3) จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
-  โบรชัวร์ต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-  หนังสือขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อ 

4) ให้คําปรึกษา และแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน - นักศึกษา ในการหารายได้เสริมระหว่างเรียน 
5) วางแผนการจัดหางาน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
6) รวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการในท้องถิ่นและติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน สถาน

ประกอบการเพื่อการจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา  
         5. งำนอำคำรสถำนที่และซ่อมบ ำรุง  

  1) วางแผนการดําเนินงานของงานอาคารสถานท่ี 
  2) ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานท่ีบริเวณวิทยาลัย 
  3) ดูแลรักษาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ เหมาะสม 
  4) ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดห้อง พัดลม ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
  5) ซ่อมบํารุง เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
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  6) ประสานงานกับผู้สอนวิชาปฏิบัติ ประกาศระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องมือ การใช้ห้องปฏิบัติ
แต่ละห้อง 

  7) พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
  8) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการใช้งานอาคารสถานท่ี 

         6. งำนนักศึกษำวิชำทหำร 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1) วางแผนการดําเนินงานของงานนักศึกษาวิชาทหาร 

  2) ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการจัดทําโครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
  3) รับสมัคร และดําเนินการด้านเอกสารในการ จัดการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 
  4) กํากับ ติดตามดูแลการเรียนนักศึกษาวิชาทหารประสานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

ผู้ปกครอง 
  5) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย ผู้ปกครอง และหน่วยงาน

ภายนอกเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
  6) สํารวจข้อมูลผู้เรียนท่ีต้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
  7) ประสานงานการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  8) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 

   7. งำนพยำบำล 
  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  1) วางแผนการดําเนินงานของงานพยาบาล 
  2) จัดทําบันทึกข้อมูลในการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
  3) จัดทําบันทึกสถิติข้อมูลการใช้ห้องพยาบาล 
  4) จัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพประจําปี 
  5) บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสรุปเหตุในการรักษาพยาบาลประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่าย/

แผนก/งานของวิทยาลัย ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกในเรื่องการดูแลสุขภาพของ ผู้เรียน 
    8. งำนกิจกรรมเข้ำแถว 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1) วางแผนการดําเนินงานของงานกิจกรรมเข้าแถว 
  2) กํากับ ติดตาม ดูแล แก้ไขพฤติกรรมการเข้าแถว 

2.1 ดูแลพฤติกรรมการเข้านักเรียน-นักศึกษาตอนเช้า ต้ังแต่เวลา 7.45 - 8.20 น. 
2.2 กํากับให้นักเรียน-นักศึกษาแยกย้ายเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 
2.3 ดูแลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลหน้าเสาธง พร้อมสรุปข้อมูลข่าวสารแจ้ง

อาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับจัดโฮมรูม และส่งข้อมูลให้งานศูนย์ข้อมูลจัดขึ้นเว็ปไซด์ ของวิทยาลัยต่อไป 
2.4 สรุปสถิตินักเรียน-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจําวัน  
2.5 จัดเวรให้นักเรียน-นักศึกษา เชิญธงชาติ และสวดมนต์ ทุกวัน  
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารหน้าเสาธง

เพื่อสร้างภาวะผู้นําและการกล้าแสดงออก 
2.7 ประสานงานกับฝ่ายท่ีมีการแจกรางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

   3) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าของนักเรียน-นักศึกษาประจําเดือน 
   4) จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน-นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินประจําเดือน 
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   5) กํากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาตอนเช้าพร้อมสรุปรายงาน 
    9. งำนกิจกรรมชมรม 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1) วางแผนการดําเนินงานของงานกิจกรรมชมรมโดยแยกการดําเนินงานตามแผนกวิชา 
  2) จัดให้มีชมรมอิสระภายในแผนกวิชา แผนกละ 5 ชมรม 
  3) จัดให้มีกิจกรรมร่วมของนักเรียนภาคสมทบ 
  4) กํากับติดตามดูแลและสรุปผลการจัดกิจกรรมชมรม 
  5) จัดกิจกรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
  6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งาน / ชมรมต่าง ๆ  

   10. งำนโครงกำรและกิจกรรมพิเศษ 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบวางแผนการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
  1) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2) จัดโครงการทะนุบํารุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  3) จัดโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย 
  4) จัดโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  5) จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง 
  6) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาท้ังภายในและภายนอก 
  7) จัดโครงการตอบสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
  8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งานของวิทยาลัย 

         11. งำนผลิตวำรสำรและคู่มือนักเรียน 
       มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  1) วางแผนการดําเนินงานในการจัดเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ งานผลิต วารสารและคู่มือนักเรียน 
  2) ประสานหน่วยงานต่างๆด้านข้อมูลในการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 
แผนงำนฝ่ำยวิชำกำร 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
1. งานวัดผลประเมินผล  
2. งานส่ือการเรียนการสอน  
3. งานทดสอบมาตรฐาน  
4. งานวิจัย 
5. งานวิชาการแผนก 
6. งานหลักสูตรและการสอน 
7. งานนิเทศการสอน 
8. งานฝึกงาน 
9. งานนวัตกรรมและโครงงาน 
10. งาน  E-learning 
 

1. งำนวัดผลประเมินผล 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    1) วางแผนการดําเนินงานของงานวัดผลประเมินผล 
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2) ศึกษาและทําความเข้าใจระเบียบวัดผลอย่างละเอียดสามารถอธิบายได้ 
3) วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและเวลาเรียน   
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์ม และเครื่องมือท่ีจําเป็นเพื่อใช้ดําเนินงานวัดผลและประเมินผลให้

พร้อมและเพียงพอ 
5) จัดสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ ประชุมปฏิบัติการจัดสร้างข้อสอบ เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 
6) จัดเรียนซ่อมเสริมเพื่อปรับระดับคะแนนให้นักเรียน-นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์  
7) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับช้ัน และนําผลการ

วิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  
8) ติดตามและตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ   
9) มีการประชาสัมพันธ์ด้านงานวัดและประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
10) กําหนดรูปแบบการออกข้อสอบของครูผู้สอนท่ีชัดเจนโดยให้ออกข้อสอบให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน รายวิชา 
11) รวบรวมข้อสอบบันทึกในคลังข้อสอบแยกเป็นรายวิชาและมาตรฐานรายวิชาใช้ระยะเวลา 1 ปี

การศึกษาเพื่อรวบรวมและจัดทําแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 
12) ดําเนินการทดสอบโดยคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ ทดสอบผู้เรียน และเก็บข้อมูลผลการ

ประเมินคุณภาพข้อสอบ 
      13) ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

14) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล 
 

2. งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนการดําเนินงานของงานส่ือการสอน 
2) จัดหาบริการวัสดุประกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนแก่อาจารย์อย่างเพียงพอและ

ครบถ้วนทุกสาขาวิชา มีการสํารวจความต้องการ วางแผนเพื่อจัดหา และดําเนินการ บริการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์ส่ือหรือวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการ 

4) จัดให้มีศูนย์ส่ือหรือศูนย์วิชาการวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตและบริการส่ือแก่อาจารย์ผู้สอน 
เพื่อนําไปสู่การสร้างผลงานทางด้านวิชาการ 

5) ส่งเสริมให้รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์ส่ือหรือวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อนําไปสู่การสร้างผลงานวิชาการ 

6) แสวงหาแหล่งวิทยาการท่ีเป็นส่ือการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น บุคลากร สถาน
ประกอบการ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

7) จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ   
8) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานส่ือการสอน 
 

3. งำนทดสอบมำตรฐำน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      1) วางแผนการดําเนินงานของงานทดสอบมาตรฐาน 
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      2) จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับและได้รับ
คัดเลือกให้ใช้ในการทดสอบความรู้ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 

  3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ โดยจัดให้  นักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาในช้ันปีสุดท้ายได้รับการทดสอบในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
     4) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐาน 
      5) ประสานและจัดการสอบมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาร่วมกับ สทศ. 
 

4. งำนวิจัย 
         มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      1) วางแผนการดําเนินงานของงานวิจัย 
      2) วางแผนแนวทางการดําเนินงานด้านการวิจัยของครู อาจารย์/วิจัยแผนก/วิจัยสถาบัน 
      3) กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย และช้ีแจงให้ครูอาจารย์รับทราบ 

    4) ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัย 
      5) ติดตามผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป 
      6) เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ  
      7) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการทําวิจัย 

 

5.  งำนแผนกวิชำ 
   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      1)  วางแผนการดําเนินงานของงานแผนกวิชา 
      2)  จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาสัปดาห์ละครั้งเพื่อบริหารงานในแผนกอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ให้ข้อแนะนําหรือให้คําปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแผนกวิชา 
       3)  ติดตามผลการดําเนินงานของแผนกวิชาด้านวชิาการ 
       4)  ติดตามดูแลงานกิจกรรมส่งเสริมวิชาการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 

6. งำนหลักสูตรและกำรสอน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

     1) วางแผนการดําเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน 
     2) ศึกษาโครงสร้างหลักการ จุดมุ่งหมาย ของ หลักสูตร วิธีการวัดผลและการประเมินผล เพื่อใช้
เป็นแนวทางการวางแผนกการจัดการเรียนการสอน 
     3) ศึกษาออกแบบวิธีการสอน การเขียนแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   4) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
     5) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ครบทุกระดับช้ัน 
     6) วางแผนการจัดการในกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์  

  - สํารวจและจัดแบ่ง รายวิชา     
  - จัดเตรียมครูผู้สอนให้เพียงพอกับจํานวนนักเรยีน    
  - จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ จัดเตรียมข้อสอบให้เพียงพอ 
  - จัดวัสดุ/ครุภัณฑ์และส่ิงอํานวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจําเป็น    
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            - ประสานแผนกวิชาต่างๆ จัดสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือและห้องพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ตามสภาพความพร้อมของวิทยาลัย 
    7) จัดให้มีแผนการสอน และบันทึกผลหลังการสอนให้ครบถ้วนทุกสาขาวิชา 
    8) จัดอาจารย์ประจําวิชาให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์  
    9) ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       -  การนิเทศการสอน แบบบันทึกการสังเกตการสอน    
       -  สรุปแบบบันทึกหลังสอน     

   10) จัดอาจารย์เข้าสอนแทนอาจารย์ท่ีขาดหรืออาจารย์ท่ีไม่มาปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึก
มอบหมายงานและ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าแผนก 

  11) ส่งเสริมให้ผู้สอนให้มีการปรับปรุงการสอน ใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ และเลือก
กิจกรรมการสอนโดยเน้นฐานสมรรถนะ 

12) จัดทําตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
13) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการ

สอน 
 

7. งำนนิเทศกำรสอน 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1) วางแผนการดําเนินงานของงานนิเทศการสอน 
   2) ศึกษาและทําความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติในการนิเทศภายในให้ชัดเจน 
   3) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อการยอมรับซึ่งกันและกัน 
   4) จัดให้มีเครื่องมือวัสดุ เอกสาร อย่างเพียงพอ สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีหน้าท่ีนิเทศการสอนเข้าใจ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอนในช้ันเรียน โดยการนิเทศสังเกตการณ์เรียนการสอนท้ังผู้สอนและผู้เรียน   

5) ดําเนินการนิเทศตามแผนและโครงการท่ีกําหนดโดยจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ
เลือกใช้กิจกรรมนิเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

7) ตรวจช้ันเรียนและสังเกตการสอนเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
และ นักเรียน-นักศึกษา โดยมีแบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน 
   8) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานนิเทศการสอน 
 

8. งำนฝึกงำน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

    1) วางแผนการดําเนินงานของงานทวิภาคีและฝึกงาน 
    2) ประชุมช้ีแจงคู่มือการจัดการฝึกงานของนักศึกษาระบบปกติและทวิภาคี ให้กับครูและนักเรียน
นักศึกษา 

3) จัดทําปฏิทิน กําหนดแผนการดําเนินงานฝึกงานประจําปีของนักศึกษา 
4) จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงาน 
5) จัดนิเทศติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน-นักศึกษา 
6) สํารวจประสานงานสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 
7) สํารวจประสานงานสถานประกอบการในการทําความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
8) จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา 
9) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานฝึกงาน 
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9. งำนนวัตกรรมและโครงงำน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

     1) วางแผนการดําเนินงานของงานนวัตกรรมและโครงงาน 
     2) การพัฒนานวัตกรรม / ส่ือการเรียนการสอน ครู-อาจารย์ 
       - กําหนดแนว ข้ันตอน วิธีการในการพัฒนา / จัดทําส่ือส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่ือการเรียนการ
สอนของวิทยาลัย 

   - วางแผนการดําเนินงานประจําปี ในการพัฒนา / จัดทําส่ือส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมส่ือการเรียน 
ของครูอาจารย์ 

   - ประสานความร่วมมือด้านงบประมาณ และระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในการ
พัฒนา / จัดทําส่ือส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่ือการเรียนของครูอาจารย์ 
    - ประสานงานคณะกรรมการประเมินการพัฒนา / จัดทําส่ือส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่ือการเรียน
ของครูอาจารย์ 

   - เผยแพร่ผลงาน การพัฒนา / จัดทําส่ือส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมส่ือการเรียนของครูอาจารย์ 
     3) โครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา   
       - กําหนดแนวทางขั้นตอน รูปแบบการจัดทําโครงงานวิชาชีพ สําหรับนักเรียนนักศึกษาและทํา
ความเข้าใจกับทุกแผนกวิชา 

   - กําหนดปฏิทินการนําเสนอผลการทําโครงงานวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา 
    - ติดตามและประเมินผลการจัดทําโครงงานวิชาชีพโดยแผนกเป็นผู้รวบรวมนําเสนอ รายงานผล
การดําเนินงาน 

   - เผยแพร่ผลงาน โครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาผ่านส่ือต่างๆ ต่อไป 
     4) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการจัดทําวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 
 

10. งำน  E-learning 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      1) วางแผนการดําเนินงานของงาน E-learning  
      2)  ประสานงานกับแผนกวิชาในการจัดทํา E-learning 
      3)  อบรมและบริการความรู้ในการจัดทําส่ือ E-Learning ให้กับอาจารย์และบุคลกรท่ีสนใจ 
      4)  จัดทําระบบการเข้าใช้ E-learning ของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับพร้อมสถิติการเข้าใช้ 
     5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการจัดทํา E-learning 
     6)  สรุปสถิติการเข้าใช้งานการปรับปรุงข้อมูลบทเรียน E-Learning อย่างต่อเนื่อง 
 

แผนงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
1. งานบุคลากร 
2. งานสารบรรณ 
3. งานทะเบียน 
4. งานกองทุน กยศ. 
5. งานประกันอุบัติเหตุ 
6. งานแม่บ้าน 
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1. งำนบุคลำกร 
    มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1)   วางแผนการดําเนินงานของงานบุคลากร 
   2)   ดําเนินการรับสมัครบุคลากร ประสานงานการสอบคัดเลือกบุคลากร 
   3)   จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร 
   4)   จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   5)   รายงานสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสัปดาห์ให้ผู้บริหารทราบและสรุปท้ังปีการศึกษา 
   6)   ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนการสอน 
   7)   อํานวยความสะดวก และดูแลอาจารย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

-   การทําบัตรประจําตัวครู 
-   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
-   การลากิจ ลาป่วย 
-   การบรรจุ และการถอนบรรจุ 
-   ประกันสังคม 
-   ประกันอุบัติเหตุของครู 

   8)  ควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียนวินัยของวิทยาลัย 
  9)  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําปี 

10)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 

 2. งำนสำรบรรณ 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1)  วางแผนการดําเนินงานของงานสารบรรณ 
  2)  ควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
ของวิทยาลัยและทางราชการ 
   3)  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ หนังสือการในวิทยาลัย ทําบันทึก คําส่ัง ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร ตรวจสอบเรื่องราวเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
  4)  เก็บรวบรวมรักษาหนังสือภายในภายนอก และหลักฐานของทางวิทยาลัยทุกประการ 
  5)  ให้ความสะดวกแก่ฝ่าย/แผนก/งานในวิทยาลัยในการค้นหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
  6)  ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการทําหรือออกข่าวสารของทางวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัย 
  7)  ดําเนินการเรื่องการส่ังและจําหน่ายหนังสือและสรุปรายงานการจําหน่ายหนังสือ 

8)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 

3. งำนทะเบียน 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)   วางแผนการดําเนินงานของงานทะเบียน 
  2)   จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
  3)   ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ 
  4)   ดําเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
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  5)   รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาค ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลง
ในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  6)   ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน ใบรับรองผลการเรียน 
  7)   ดําเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร 
  8)   รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น 
การลาออก การพักการเรียน การโอนย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด 
ฯลฯ 
  9)   ส่งแบบสํารวจ และรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

10)  จัดทําข้อมูลและประสานเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุน 
11)  จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตาม

ความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
12)  ประสานงานการจัดงานรับประกาศนียบัตรของนักเรียน 
13)  จัดทํารายงานผลงานต่างๆในแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบ  ดังนี้ 
-  รายงานยอดนักเรียนประจําเดือน 
-  รายงานยอดนักเรียน จําหน่าย ลาออก ลาพักการเรียน  
-  รายงานยอดนักเรียนจบในแต่ละปีการศึกษา 
-  รายงานจํานวนนกัเรียนท่ีลงเรียนภาคฤดูร้อน 
14)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 

 

4. งำนกองทุน กยศ. 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการดําเนินงานของงานกองทุน กยศ. 
  2)  ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  3)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ 
  4)  ดําเนินการจัดสรร-จัดสรรหาผู้กู้ตามระเบียนของกองทุนฯ 
  5)  จัดทําสัญญาการกู้ยืมตามระเบียบของกองทุนฯ 
  6)  จัดทํารายงานต่างๆท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้บริหารทราบหลังเสร็จการดําเนินงานแต่ละงานทันที 
  7)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานกองทุน 
 

5. งำนประกันอุบัติเหตุ 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการดําเนินงานของงานประกันอุบัติเหตุ 
  2)  จัดทําฐานข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา บุคลากรทุกระดับประสานกับบริษัทประกันภัย 
  3)  จัดทําใบส่งตัวให้บุคลากรและนักเรียน-นักศึกษาเข้าทําการรักษาท่ีโรงพยาบาลตามกําหนดท่ี
ระบุไว้ในสัญญาการทําประกันอุบัติเหตุ 

4)  จัดทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อปีการศึกษา 
5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานผู้ช่วยผู้จัดการ และบัญชีและการเงินในการเบิก จ่าย

ด้านประกันอุบัติเหตุ 
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6. งำนแม่บ้ำน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการดําเนินงานของงานแม่บ้าน 
  2)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  จัดสรรแบ่งงานให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง 
  4)  จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 
7. งำนศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการดําเนินงานของงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  2)  ดูแลควบคุมการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้
  3)  ประสานพัฒนาโปรแกรม จัดทําสถิติการใช้บริการ 
  4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้
  5)  จัดสภาพและบรรยากาศของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้น่าเข้าใช้บริการ 
  6)  จัดทําระบบการยืมและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการใช้ศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู ้

 

8. งำนระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่ำย 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    1)  วางแผนการดําเนินงานของงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    2)  ควบคุม ดูแล ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
    3)  สนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นสมควร 
    4)  ควบคุม ดูแล ซ่อมบํารุงระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
    5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานในการบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
    6)  ระบบ E-Learning  และสารสนเทศ  
 

9. งำนบริกำรสำรสนเทศ 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     1)  วางแผนการดําเนินงานบริการสารสนเทศ 
     2)  จัดวางระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 
     3)  จัดทําฐานข้อมูลการให้บริการ WI-FI กับนักเรยีนนักศึกษา 
     4)  จัดทํา Website ของวิทยาลัยและฝ่ายต่างๆของวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ 
     5)  ถ่ายภาพ และ วีดีโอในกิจกรรมต่างของวิทยาลัย 
    6)  ประสานการประมวลภาพกิจกรรมข้ึน Website ของวิทยาลัยหลังเสร็จกิจกรรมทันที 
     7)  ประสานและอบรมการจัดทํา Website ให้กับแผนกวิชา ในการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ 
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บทท่ี 3 
กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 

 

กำรวิเครำะห์ภำพรวม 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พบว่า การวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก มีอุปสรรคมาก คือ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกตํ่าส่งผลต่อรายได้ของผู้ปกครอง
ทําให้เกิดปัญหาการไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนมีอัตราสูง อีกท้ังประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต
บริการได้รับการศึกษาน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันทําให้มีรายได้ท่ีตํ่าส่งผลให้นักเรียนเข้า
เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับและยังไม่สนับสนุนให้เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ประกอบกับบริเวณใกล้เคียง
มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนต้ังอยู่ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาของรัฐมีการเปล่ียนระบบบริหาร
จัดการและการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของระบบอาชีวศึกษา แต่มีโอกาสในด้านของท่ีต้ังของวิทยาลัย อยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมขนส่ง
สะดวกสบาย ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า  
 

กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ  
1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. โครงสร้างการบริหารมีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามบริบท
ของสถานศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
3. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 
4. วิทยาลัยฯมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  
จัดการสถานศึกษา เพื่อรองรับการข้าถึงแหล่งข้อมูลของบุคลากร 
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีกระบวนการพฒันาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการและชุมชน 
6. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียน 
7. มีเครือข่ายองค์กรภายนอกในการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ชุมชนและสังคม 
8. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสนับสนุนได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
9. บุคลากรให้ความร่วมมือและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาน
ประกอบการกับแผนกวิชาในการจัดการศึกษา ยังไม่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระบบการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ไม่
ทันสมัย 
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตาม
สมรรถนะท่ีกําหนดในหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพท่ี
กําหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
4. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 
5. ขาดแรงจูงใจในการต่อยอดเพื่อสร้างการวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
6. การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายไม่ครบตามข้ันตอน 
PDCA ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
7. โครงการของประเภทวิชาพาณิชยกรรมและ
บริหารธุรกิจ ยังไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
8. ขาดการบรณาการงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  
9. ขาดแคลนผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ และการโรงแรม 
10. บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ไม่เพียงพอจึงทําให้ครูมี
ภาระงานมากขึ้น 
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2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
 

โอกำส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. สถานประกอบการในภาคตะวันออกมีความหลากหลาย
และต้องการแรงงานท่ีมีคุณภาพและความสามารถด้านภาษา
ท่ีหลากหลาย 
2. วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่ในใกล้นิคมอุตสาหกรรมจึงเอื้อโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถทํางานล่วงเวลาเป็นรายได้เสริมและ และ
สามารถทําความร่วมมือด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย 
4. รัฐบาลปัจจุบันให้ความสําคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง
ระดับนโยบายและงบประมาณส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชนให้มีความเท่าเทียมกับภาครัฐ อีกท้ังเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น 
5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
“Eastern Economics Corridor Development” ส่งผลให้
ผู้เรียนสายอาชีพมีงานทํา 
6. การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษามีความหลากหลาย 
ส่งผลให้ครูและผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่หย่าร้าง แยกกันอยู่ และประกอบ
อาชีพในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลต่อการดูแลผู้เรียน 
2. มีวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาแบบเดียวกัน
หลายแห่ง จึงเกิดการแข่งขันกันส่งผลให้จํานวนผู้เรียน
น้อยลง และไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของนักเรียนแรก
เข้าได้ตรงตามคุณสมบัติ 
3. ภาคธุรกิจ สถานประกอบการยังไม่เข้าใจการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุน
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ดังนั้นจึงให้ความสําคัญ
กับสถานศึกษาภาครัฐมากกว่าเอกชน 
4. กฎหมายและระเบียบในการบังคับใช้ระหว่างสถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชนยังมีความเหล่ือมลํ้ากัน 
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีรับ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามาก จึงเกิดการเลียนแบบในหมู่
เยาวชน ทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชีพชั้นสูง พ.ศ.2560  
      ตัวบ่งชี้ 

 
มำตรฐำนที่    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
เฉลี่ย 

1 5 3 5 1      3.50 
2 4 5 5       4.67 
3 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4.22 

รวม 4.13 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1. ระดับตัวบงชี้   

  1.1 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีเย่ียม”     จํานวน ....8.....ตัวบงช้ี 
 1.2 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จํานวน ....5.....ตัวบงช้ี 
  1.3 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”      จํานวน ....1.... ตัวบงช้ี 
  1.4 จํานวนตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”  จํานวน ....1.... ตัวบงช้ี 
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  1.5 จํานวนตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จํานวน ....1.... ตัวบงช้ี 
  1.6 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”    จํานวน .....-.... ตัวบงช้ี 
2. จุดเด่น 
1. ร้อยละของจ ำนวนสำขำวิชำท่ีครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
2. ร้อยละของงบประมำณท่ีสถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับ
งบด ำเนินกำร อยู่ในระดับ ดี 
3. ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบกับงบด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
4. อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดีมำก 
5. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ 
ดีเย่ียม 
6. คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
8. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ปี อยู่ในระดับ ดี
เย่ียม 
9. จ ำนวนผลงำนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียนท่ีได้รับรำงวัลระดับจังหวัด 
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ อยู่ในระดับ ดีมำก 
10. จ ำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 
อยู่ในระดับ ดีมำก 
11. จ ำนวนศิษย์เก่ำท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
หรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ อยู่ในระดับ ดีมำก 
12. จ ำนวนผลงำนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูท่ีได้รับรำงวัลระดับจังหวัด 
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ อยู่ในระดับดีมำก 
13. ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด อยู่ในระดับ ดี
เย่ียม 
14. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรท่ีมีต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 
3. จุดที่ต้องพัฒนำ 

1. อัตรำส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจ ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
 

4. แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 1. สํารวจความต้องการในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ เพื่อกําหนดแผนการรับผู้เรียนประจําปี 

2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา สร้างนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 



 

     

บทท่ี 4 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้
วิสัยทัศน์ โดยมีพันธกิจ เป้าหมาย ดังท่ีปรากฎในตารางต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
 

พันธกิจ/เป้ำประสงค์ 
ตำรำงแสดงพันธกิจ/เป้ำประสงค์ 

พันธกิจ  เป้ำประสงค์ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล 

2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ  

 3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในการจัด
การศึกษา 

4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมโครงการงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สังคม 
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กำรพัฒนำสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
การพัฒนาสถานศึกษาปกีารศึกษา 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ วิทยาลัย

ได้กําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ 
พันธกิจ  เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 

1. ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงาน 

 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนทุกระดับให้
สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ 
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และ
สามารถดํารงชีวิตได้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับ
สากล 
8. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทัน และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สําเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
1.2 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนปี
สุดท้ายในแต่ละระดับท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.4 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษา ท่ีได้งานทํา 
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  
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กำรพัฒนำสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
   การพัฒนาสถานศึกษาปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ (ต่อ) 

พันธกิจ  เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
2. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
เพื่อความพร้อมสู่สากล 

 

2. ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ  
 

6. พัฒนาศักยภาพครูใน
ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.1 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 
2.2 ค่าเฉล่ียผลการ
นิเทศการสอนของครูต่อ
ปีการศึกษา 
2.3 จํานวนแผนการ
สอนท่ีบูรณาการ
งานวิจัยหรือบริการ
วิชาการวิชาชีพ 
2.4 ร้อยละของครูท่ี
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก 
2.5 ร้อยละของครูท่ี
ได้รับการอบรมพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง
ต่อปีการศึกษา 
2.6 จํานวนครูต่างชาติ
ต่อปีการศึกษา 
2.7 จํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความเป็นสากล 

 3. บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

7. ทบทวนและพัฒนา
ระบบการบริหารงาน
บุคคลในด้านการสรรหา 
กําหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา 
 

3.1 ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน 
3.2 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีได้รับ
การพัฒนาต่อปี
การศึกษา 
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กำรพัฒนำสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
   การพัฒนาสถานศึกษาปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ (ต่อ) 

พันธกิจ  เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
3. สร้างเครือข่ายกับ
ภาคส่วนต่างๆในการจัด
การศึกษา 

4. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ แก่ชุมชนและ
สังคม 

 

3. ทบทวนและแสวงหา
เครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การบริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสร้างรายได้
ใหแ้ก่ผู้เรียน  

4.1 จํานวนครั้งของการ
จัดฝึกอบรมวิชาการหรือ
วิชาชีพระยะส้ันต่อปี
การศึกษา 
4.2 จํานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาการหรือ
วิชาชีพระยะส้ันต่อปี
การศึกษา 
4.3 จํานวนครั้งของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเข้า
มาศึกษาดูงานใน
สถานศึกษา 
4.4 จํานวนสัญญาความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกท่ี 
เพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา 

4.ส่งเสริมโครงการ
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม 

 

5.โครงการ งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

5. ส่งเสริมการทํา
โครงการ งานวิจัย 
นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของครูและ
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการ
สอนกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
และชุมชน   

 

5.1 จํานวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 
5.2 จํานวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.3 จํานวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีได้รับ
รางวัลระดับท้องถิ่น 
หรือจังหวัด หรือ
ภูมิภาค หรือประเทศ 
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กำรพัฒนำสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
   การพัฒนาสถานศึกษาปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ (ต่อ) 

พันธกิจ  เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 

6. สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสังคม 

 

4. ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน 

 

6.1 ระดับผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
6.2 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 
สถานประกอบการและ
ชุมชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
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บทท่ี 5 
โครงกำร กิจกรรมตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

กำรก ำหนดแผนงำนกลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ 

เป้าหมาย วิทยาลัยฯ ได้กําหนดแผนงาน กลยุทธ์ระดับสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 

เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
แผนงำน 

(กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

1. ผู้จบ
การศึกษามี
สมรรถนะ เป็นท่ี
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านภาษา  
2. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาท่ี
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับแรกเข้า 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่านเกณฑ์
ทดสอบฝีมือแรงงาน 
5. ร้อยละผู้เข้ารับบริการศูนย์วิทยบริการ 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
7 ร้อยละของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหาร 
10. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
12. ร้อยละของแผนการสอนท่ีบูรณาการ
งานวิจัยหรือบริการวิชาการวิชาชีพ 
13. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.) 
14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการปลูก
จิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
15. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
To be number one 
17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
18. สถิติความเส่ียง 5 ด้านมีจํานวนลดลงทุกปี 
19. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชม
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 

1. พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนทุกระดับให้
สามารถเป็นแรงงาน
หรือผู้ประกอบการ 
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ และสามารถ
ดํารงชีวิตได้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับ
สากล 
8. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทัน และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านภาษา 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- กิจกรรมแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 
4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
- กิจกรรมการจัดการสอนเสริม/
เรียนปรับเกรด 
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาผลการเรียน 
5. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
- กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ทดสอบ
ฝีมือแรงงาน 
6. โครงการพัฒนาศูนย์วิทย
บริการ 
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
แผนงำน 

(กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

   - กิจกรรมบริจาคโลหิต 
7. โครงการชมรมวิชาชีพ 
- กิจกรรมชมรมลูกเสือ (ปวช.1) 
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ 
(ปวช.2,ปวส.1) 
- กิจกรรมชมรมสาขาวิชาชีพ 
(ปวช.3,ปวส.2) 
8. โครงการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา 
9. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ 
- กิจกรรมการอบรมพฒันา
คุณภาพแผนการสอน 
- กิจกรรมการจัดทําแผนการสอน
ฐานสมถรรนะ  
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
11. โครงการองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมเลือกตั้ง อวท 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.)
สาขาวิชา 
12. โครงการปลูกจิตสํานึกรัก
ชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมวันแม ่
- กิจกรรมวันชาติ 
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมไหว้ครู 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
แผนงำน 

(กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

   13. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
14. โครงการ To be number 
one 
- กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมอักษรสีขาว 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
15. โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-กิจกรรม Homeroom 
-กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
-กิจกรรมติดตามผู้เรียนออก
กลางคันกลับสู่สถานศึกษา 
16. โครงการบริหารความเส่ียงใน 
สถานศึกษา 

2. ครูมีความเป็น
มืออาชีพ  
 

1. ค่าเฉล่ียผลการนิเทศการสอนของครูต่อ
ปีการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
3. ร้อยละของจํานวนครูท่ีได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาพฒันาวิชาชีพครู 
4. ร้อยละของจํานวนครูท่ีได้รับการอบรม
พัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 
5. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ีได้รับการ
อบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ีได้รับการ
อบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 

6. พัฒนาศักยภาพครู
ในด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ ให้
สามารถจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
- กิจกรรมการนิเทศการสอน 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
- กิจกรรมอบรมพฒันาวิชาชีพครู 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูตาม
สาขาวิชาชีพ 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
แผนงำน 

(กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 7. ร้อยละของจํานวนครูท่ีเข้าร่วมอบรม
ด้านสารสนเทศ 
8. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพด้วยส่ือออนไลน์ 
9. ร้อยละของจํานวนครูท่ีเข้าร่วมอบรม
ด้านสารสนเทศ 
10. ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรมการใช้
โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา 

 3. โครงการพัฒนาครูในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วย
ส่ือออนไลน์ 
- กิจกรรมฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา 

3. บุคลากรมี
ความเช่ียวชาญ
ตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

1. ร้อยละของครูท่ีได้รับสวัสดิการ 
2. ระดับความพึงพอใจของครูท่ีได้รับ
สวัสดิการ 
3. ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ทัศนศึกษา 
4. ระดับความพึงพอใจของครูท่ีเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ใช้วัสดุและครุภัณฑ์ 
6. จํานวนบุคลากรต่อจํานวนผู้เรียน 
7. ค่าเฉล่ียนผลการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

7. ทบทวนและพัฒนา
ระบบการบริหารงาน
บุคคลในด้านการสรร
หา กําหนดภาระงาน 
สร้างแรงจูงใจ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร 
 - สวัสดิการครู 
 - สนับสนุนการศึกษาต่อของครู 
2. โครงการทัศนศึกษาครู
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
4.โครงการสรรหาบุคลากร 
5.โครงการประเมินผลปฏิบัติงาน 

4. สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ แก่
ชุมชนและสังคม 

 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดบริการวิชาการ
วิชาชีพ 
2. จํานวนครั้งของครูไปนิเทศผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
3. ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมดในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
4. จํานวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ 
5. จํานวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 

3. ทบทวนและ
แสวงหาเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การ
บริการวิชาการ บริการ
วิชาชีพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
ผู้เรียน  

1. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ 
2. โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี 
4. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
5. โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดการศึกษา 
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5. โครงการ 
งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรม
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 

1. ร้อยละของโครงการนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. จํานวนงานวิจัยของครูเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาการเรียนการสอน 
3. จํานวนรางวัลงานวิจัย 
4. ร้อยละของนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
5. ร้อยละของสาขาท่ีมีการสนับสนุนและ
สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ 

5. ส่งเสริมการทํา
โครงการ งานวิจัย 
นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของครูและ
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพ
โดยบูรณาการการ
เรียนการสอนกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการและ
ชุมชน   

1. โครงการพัฒนาโครงงาน
วิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของ
นักศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทํา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
- การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
2. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนางานนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพ 

6. สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

 

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. ร้อยละของจํานวนครูท่ีได้รับการส่งเสริม
ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ
รับรู้และดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริม
กระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็น
ฐาน 

1. โครงการสร้างความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมอบรมงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งาน
ประกันคุณภาพภายใน  
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมา   
ภิบาล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
แผนงำน 

(กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ) 

โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

   4. โครงการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/เป้ำหมำยและงบประมำณ  
 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชพีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับ
ให้สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 
21 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ภาษา 
 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- การศึกษาดูงาน 
- การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- การแข่งขันทางวิชาชีพ 
- การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 

- นักเรียน ร้อยละ 75 มีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ผ่าน 
 
- นักเรียนทุกสาขาวิชาได้ไป
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- นักเรียนทุกสาขาวิชาได้รับ
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรงตามสาขาท่ีเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 
- ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศ 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- ประสานงานหน่วยงานที่
จะไปศึกษาดูงาน 
- ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอบรมใน
แต่ละสาขาวิชา 
 
 
 
- ติดตามข่าวสารการจัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
- เตรียมความพร้อมและ
ฝึกซ้อมนักเรียน เพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขัน 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

30,000 
 
 
 

119,000 
35,000 
84,000 

 
 
 
 
 
 

100,000 
75,000 
25,000 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชพีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับ
ให้สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 
21 

4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- การวัดและประเมินผลการเรียน 
- การจัดการสอนเสริม/เรียนปรับเกรด 
- การประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลการ
เรียน 
 
 
5. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยน
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- พัฒนาศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
 
6. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 
 
- นักเรียนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของจํานวนผู้เข้ารับการ
ทดสอบ 
 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ผลการประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการ
ของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดปีการศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ตํ่ากว่า 2.00 (ต.ค. 61 , 
มี.ค.62) 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- ฝึกอบรมและทดสอบ
ฝีมือแรงงานสาขาช่าง
ไฟฟ้า  ช่างยนต์  และ
คอมพิวเตอร์ 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดมุมแนะนําหนังสือ 
- จัดกิจกรรมหนังสือดีที่
น่าอ่าน 
- ซ่อมแซมหนังสือที่ชํารุด 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 

2.5 

130,000 
80,000 
20,000 
30,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชพีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับ
ให้สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 
21 

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมบรจิาคโลหิต 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
 
8 โครงการชมรมวิชาชีพ 
- ชมรมลูกเสือ (ปวช.1) 
- ชมรมวิชาชีพ 
 
9. โครงการเสริมสร้างวินัยทหาร 
- กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร 
- กิจกรรมการผ่อนผันทหารกองประจําการ 
 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
- ร้อยละของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 

- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 , 6.2 

212,450 
25,000 
78,500 
27,000 
39,950 
42,000 

 
308,500 
273,500 
35,000 

 
118,500 
117,500 
1,000 
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พันธกิจที่ 1   ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานใน
ระดับสากล 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสมรรถนะ 
- การอบรมพัฒนาคุณภาพแผนการสอน 
- การจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ  
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

- ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผลการประเมินของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน 
- ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนทุกคนมีการ
พัฒนาแผนการสอน
สมรรถนะ 
 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ผ่านการทดสอบ V-NET 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ตลอดปีการศึกษา 
- จัดทําแผนการสอน
สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาคเรียนที่ 2 

2.6 , 3.1 , 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 

42,000 
30,000 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000     
(งบ สทศ.) 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. โครงการองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมเลือกต้ัง อวท. 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.) สาขาวิชา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการองค์การวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
(อวท.) 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ 

 
26 กรกฎาคม 2561 
31 มิถุนายน 2561 

 23,750 
18,750 
5,000 
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พันธกิจที่ 1   ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

2. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณ ุ
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียน 
 
3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
 
 
 
4. โครงการ To be number one 
- กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมอักษรสีขาว 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรม Happy day 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- A-TECH FRESHY  

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการปลูกจิตสํานึก
รักชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ To be 
number one 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ 

ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 

 
 
 
14 มิถุนายน 2561 
14 มิถุนายน 2561 
10 สิงหาคม 2561 
24-25 กรกฎาคม 2561 
 
 
เดือนกันยายน 2561 
7-9 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
21-24 สิงหาคม 2561 
4 กรกฎาคม 2561 
ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , พ.ย. 
21 มิ.ย. , 20 ธ.ค. 2561 
14 มิถุนายน 2561 
11 พฤษภาคม 2561 
24 , 31 พฤษภาคม 2561 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 
 
 
 
 
 

3.4 

103,530 
 
 

36,720 
21,250 
20,480 
25,080 

 
101,250 
6,000 
95,250 

 
 
 

626,240 
28,360 
250,680 
244,050 
14,500 
35,000 
32,250 
19,400 
2,000 
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พันธกิจที่ 1   ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นที่
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

5. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรม Homeroom 
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
6. โครงการบริหารความเสี่ยงใน 
สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- กิจกรรมบรหิารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
 
7. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลักษณ์วิทยาลัย 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัย 
- กิจกรรมสง่เสริมการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 
- กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ 
- กิจกรรมสง่เสริมการมีอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
-สถิติความเสี่ยง 5 ด้านมี
จํานวนลดลงทุกปี 
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 

 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
ฝ่ายข้อมูลฯ 

 

 
 

 32,500 
 
 
 
 
 

65,800 
 

55,800 
 

10,000 
 

782,500 
 

5,000 
19,000 

 
678,500 
1,000 
79,000 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ควำมพร้อมสู่สำกล 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้  
ทักษะและคุณลักษณะใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพคร ู
- การนิเทศการสอน 
- การเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพของครู
ร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาครูและบคุลากร 
- อบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
- อบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 
 

- มีครูผู้สอนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามสาขา
วิชาชีพ เพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 
- ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การสอน ปีการศึกษาละ
อย่างน้อย 50 ชั่วโมง 
 
-. ร้อยละของจํานวนครูที่
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
พัฒนาวิชาชีพครู 
- ร้อยละของจํานวนครูที่
ได้รับการอบรมพัฒนาครู
ตามสาขาวิชาชีพ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา
วิชาชีพคร ู
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ครูตามสาขาวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

- ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง
25 มิ.ย.- 6 ก.ค.61 
- ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 
26 พ.ย. -7 ธ.ค.60 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

2,000 
500 

1,500 
 
 
 
 
 
 

150,000 
50,000 
100,000 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ควำมพร้อมสู่สำกล 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้  
ทักษะและคุณลักษณะใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อออนไลน์ 
- กิจกรรมฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม
บริหารงานสถานศึกษา 
 

- ร้อยละของจํานวนครูที่เข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การพัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อ
ออนไลน์ 
- ร้อยละของจํานวนครูที่เข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรมการใช้โปรแกรม
บริหารงานสถานศึกษา 

ฝ่ายข้อมลู
สารสนเทศ 

  6,000 
 

63,000 
3,000 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพือ่ควำมพร้อมสู่สำกล 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ 

ทบทวนและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ในด้านการสรร
หา กําหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากร 
- กิจกรรมสวัสดิการครูและบคุลากร 
- กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและ
บุคลากร 
 
2. โครงการทศันศึกษาครูภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
- ภายในประเทศ 
- ต่างประเทศ 
 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
 
 
4. โครงการสรรหาบุคลากร 
 
 
5. โครงการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝา่ยบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

  2,055,000 
 

1,755,000 
300,000 

 
 

650,000 
150,000 
500,000 

 
 

5,936,397 
 
 

51,000 
 
 

500 
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พันธกิจที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ แก่ชุมชน
และสังคม 

ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เรียน 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
(เครื่องปรับอากาศ/งานสี) 
 
 
3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ฝึกงาน) 
 
 

- จํานวนกิจกรรมที่
จัดบริการวิชาการวิชาชีพ
ให้กับชุมชน จํานวน 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา ต่อ 1 
สาขาวิชา 
 
- จํานวนการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นของสาขาวิชา (1 
หลักสูตรต่อ 1 ปีการศึกษา) 
 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด เป็นนักศึกษาใน
ระบบทวิภาค ี
- จํานวนความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 
 
- นักเรียนระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2 เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อย
กว่า 360 ช.ม. 
- จํานวนการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
- ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาคเรียนที่ 2 
- มีการประชุมผู้ปกครอง 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ฝึกงาน) ในวันระหว่าง
วันที่ 25 ก.ย.-30 พ.ย.60 

3.4 
 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

18,000 
(สาขาละ 
3,000* 6 

สาขา) 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
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พันธกิจที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ตัวบ่งชี้ 
งบประมำณ 

สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ แก่ชุมชน
และสังคม 

ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เรียน 

5. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

- จํานวนความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 

  50,000 
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงกำร งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำอำชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

สอดคล้อง
กับ 

ตัวบ่งชี ้
งบประมำณ 

โครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของครู
และผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยบูรณา
การการเรียนการสอนกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
และชุมชน 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
- กิจกรรมสง่เสริมการจัดทํานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์
- การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
 
2. โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
3. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา 

- ร้อยละของโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่
นําไปใช้ประโยชน์ หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
- จํานวนงานวิจัยของครูเพ่ือ
แก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการ
สอน 
- จํานวนรางวัลงานวิจัย 
 
- ร้อยละของนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 
- ร้อยละของสาขาท่ีมีการ
สนับสนุนและสร้างเสริม
ประสบการณ์เชงิพาณิชย์ 

อ.ภัทรพล 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 

- ตลอดปีการศึกษา 3.3 80,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 

60,000 
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พันธกิจที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

สอดคล้อง
กับ 

ตัวบ่งชี ้
งบประมำณ 

สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 

1. โครงการสร้างความเข้าใจงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมอบรมงานประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งาน
ประกันคุณภาพภายใน  
 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
3. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมสู่การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

- ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของจํานวนครูที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
- ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วน
ร่วมในการรับรู้และดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานฯ 

  21,000 
 

14,000 
5,000 

 
2,000 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

87,000 
 

77,000 
 

10,000 
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พันธกิจที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

เป้ำประสงค์ 
(GOALS) 

กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร/ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

สอดคล้อง
กับ 

ตัวบ่งชี ้
งบประมำณ 

สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
- กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
5. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้
- ปรับภูมิทัศน์ 
- ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ซ่อมบํารุงทั่วไป 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

ฝ่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

  520,000 
 

70,000 
 
 

450,000 
 
 

5,012,400 

 
 

 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ภำคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

แผนแผนปฏิบัติกำรปฏิบัติกำร  
วิทยำลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยำวิทยำลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยำ  

 
 
 
  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
  
  
  
  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  



 

     

 

 
ค ำน ำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานี้ได้จัดขึ้นทําเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงานได้ โดยสถานศึกษาได้น้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดําเนินงานตามแผนงาน แผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 
 
 

                           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   
                     พฤษภาคม  2561 
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