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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.แนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 มีสาระสําคัญ ประกอบดวยแนวคิดการจัดการ
อาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผู้สําเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 แนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
1.1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัด
การศึกษาในดานวิชาชีพสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงานโดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ อิสระ
1.1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สําคัญ ไดแก
1) การจัดการอาชีวศึกษา เปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ในระดับฝมือ (ปวช.)
ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
2) การฝกอบรมวิชาชีพ เปนการเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ
3) คานิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่
สําคัญ 4 ประการ ไดแก
3.1) คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชนแกตนเองและสังคมซึ่งมี
พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เปนคานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2) คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ
3.3) ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและ
การพัฒนางาน รวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4) ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถใน ดาน
วิชาชีพ รวมทั้งการประยุกตใชความรู ทักษะ ในดานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
1.2 วิสัยทัศนของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ”
1.3 พันธกิจของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการ
ของ สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความร
วมมือ จากทุกภาคสวน
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4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ
พัฒนา วิชาชีพ
5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
1.4 วัตถุประสงคของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
1) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ
2) เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
3) เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา
4) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 เปำหมำยดำนคุณภำพของผูสำเร็จกำรอำชีวศึกษำ ผูสำเร็จกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและฝก
อบรมวิชำชีพมีคุณภำพอยำงนอย 3 ดำน
1) ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปญญา
2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
การเรียนรูและการปฏิบัติการ การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช
ตัวเลขและ การจัดการและการพัฒนางาน
3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู ความสามารถในการใชทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกตสูอาชีพ
1.6 ยุทธศำสตรกำรอำชีวศึกษำ
1) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของ
ประเทศ
3)การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการใน การ
พัฒนาประเทศ 3
4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา
5) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2. วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย แผนพัฒนำกำรศึกษำของทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564)
2.1วิสัยทัศน์
ให้ความสําคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น กลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ ความท้าทายที่เป็น
พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21
2.2 ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการ ของตลาดงาน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของทุกภาคส่วน
2.3 เป้ำหมำย
1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา ศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ การพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา แล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ ๒๑
2)ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ การเรียนรู้ จาก
ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนชั้นของ
สังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอื้อต่อ การสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวตน
ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สําคัญและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
๒๑ รวมทั้งทักษะการดํารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จาก
การส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการ เสียภาษีตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
3. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี
สําหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2562 ที่สําคัญได้ยึด
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา จัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการของสังคม ทัง้
ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น
3.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
3.2 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
3.3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
3.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
1.ข้อมูลทั่วไปของวิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ชื่อภาษาอังกฤษ AKSORN INSTITUTE OF SCHOOL
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อั ก ษรพั ท ยา มี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า AKSORN PATTAYA
TECHNOLOGICAL COLLEGE

รหัสสถานศึกษา 82200404
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 โดยมี นายนิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต
ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 0 384 15611 ,0 384 15622
โทรสาร 0 384 15606 E-mail: aksorntechno@hotmail.com
Website: http://a-tech.aksorn.ac.th
สั ง กั ด สํ า นั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ชลบุ รี สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.2 สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
 อยู่ในย่านธุรกิจการค้า
 ใกล้สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําของประเทศ
1.3 สภำพเศรษฐกิจของชุมชน
เมืองพัทยำ เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจัง หวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของ
ประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่ งทะเล
ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอม
เทียน ปัจจุบันได้มีแผนเสนอชื่อเมืองพัทยาต่อยูเนสโกให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายทํา ภาพยนตร์
ที่พัทยาไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 มาจากการท่องเที่ยว
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และ
เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น เขตเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC.) และแหล่ง ท่องเที่ยวหลักของภาค
ตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ โดย
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ นอกนั้น
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการค้ าขาย ประชาชนมีร ายได้ เฉลี่ยประมาณ
270,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) กำรอุตสำหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเมืองพัทยา ปัจจุบันมีการ
จ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดย
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม บังกะโล ไนท์คลับ เป็ นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 3 เช่น โรงงานทํา
คอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพื้นคอนกรีต วงกบประตูหน้าต่าง โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงงานอัดมันเส้น เป็น
ต้น
2) กำรเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณตําบลห้วยใหญ่ และตําบลหนองปลาไหล โดยมี
การปลูกมันสําปะหลัง สับปะรด และมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณร้อยละ 3
เพราะปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ทําให้การลงทุนการเกษตรน้อย
3) กำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร
มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 4 เช่น การทําธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจ
นําเข้า-ส่งออก และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวก และ
ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว เช่น การให้เช่ารถจักรยานยนต์ , เรือเจ็ทสกี, เรือนําเที่ยว, เรือลากร่ม, เรือลาก
กล้วย และธุรกิจอื่นๆ จํานวนมาก
4) ข้อมูลของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 เป็น นักเรียนในพื้นที่ดั้งเดิมในอําเภอ
บางละมุง เขตพื้นที่ติดกันได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา กิ่งอําเภอเกาะล้าน และอีกร้อยละ 35 เป็นผู้ปกครองที่
เป็นประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยา มีความหลากหลายทางการศึกษา และอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่
ในระดับที่สูง
2.3. ประวัติสถำนศึกษำ
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา [รหัสสถานศึกษา 82200404] ชื่อภาษาอังกฤษ AKSORN INSTITUTE
OF SCHOOL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 โดยมี นายนิคม หมดราคี เป็นผู้ รับใบอนุญาต ได้เปลี่ยน
ชื่อ เป็ น “วิ ทยาลั ยเทคโนโลยีอั กษรพั ท ยา มี ชื่อ ภาษาอัง กฤษว่ า AKSORN PATTAYA TECHNOLOGICAL
COLLEGE ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 ซอยเทพประสิทธิ์ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.
มั ล ลิ ก า จั น ตะบุ ต ร เป็ น ผู้ จั ด การ นายภั ท รพล ปลงไสว เป็ น ผู้ อํ า นวยการ เปิ ด ทํ า การสอนตั้ ง แต่ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเปิดทําการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ
รอบเช้าเวลา 07.00 - 13.50 น. รอบบ่ายเวลา 14.20 - 21.00 น. โดยมีวันหยุดประจําสัปดาห์คือวันเสาร์ โดย
รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป รับนักเรียนประเภทไป-กลับ
1.4 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
อาคารเรียน
ปี พ.ศ. 2539 มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วยห้องขนาด 7.00 x 9.00 เมตร ชั้น
ละ 6 ห้อง รวม 18 ห้อง
ปี พ.ศ. 2540 มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง ชั้นละ 6 ห้อง ขนาดห้อง 7.00 x 9.00 เมตร
รวม 18 ห้อง และโรงฝึกงาน 2 โรง,โรงอาหาร 2 โรง
ปี พ.ศ. 2546 มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ถึงชั้น 3 ประกอบด้วย
ห้องเรียน จํานวน 12 ห้อง ดังนี้
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- ห้องขนาด 7.00 x 9.00 เมตร ชั้นละ 3 ห้อง รวมเป็น 9 ห้อง
- ห้องขนาด 7.00 x 9.00 เมตร ชั้นละ 1 ห้อง รวมเป็น 3 ห้อง
ปี พ.ศ. 2553 มีอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จํานนวน 1 หลัง
ชั้นที่ 1 เป็นห้องเอนกประสงค์ ขนาด 28 x 24 เมตร จํานวน 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้องห้องสโตร์
ช่างยนต์ ขนาด 4 x 8 จํานวน 1 ห้อง ห้องน้ําชาย 8 ชาย ห้องน้ําหญิง 3 ห้อง และห้องน้ําครู 3 ห้อง
ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน ขนาด 8 x ๘ จํานวน 6 ห้อง และห้องเรียน ขนาด 6 x 8 เมตร จํานวน 1
ห้อง ห้องสโตร์ไฟฟ้า ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 1 ห้อง และ ห้องพักครู จํานวน 1 ห้อง
ชั้น 3 เป็นห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 6 ห้อง และห้องเรียนขนาด 6 x 8 จํานวน 1
ห้อง ห้องสโตร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 1 ห้อง และห้องพักครู จํานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2557 มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (อาคารช่างอุตสาหกรรม)
ชั้นที่ 1 ห้องสโตร์ช่างยนต์ จํานวน 1 ห้อง ,ห้องปฏิบัติงานช่าง จํานวน 4 ห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้า
และระบบสื่อสาร จํานวน 1 ห้อง ,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 6 ห้อง,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 9 ห้อง ,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 4 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 9 ห้อง ,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ปี พ.ศ.2558 มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น (อาคารราชพฤกษ์)
ชั้นที่ 1 ห้องธุรการ ,ห้องผู้จัดการ ,ห้องประชุมเล็ก , ห้องเตรียมอาหาร,ห้องควบคุมไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสาร ,ห้องเก็บอุปกรณ์ ,ห้องน้ําชาย 5 ห้อง และห้องน้ําหญิง 5 ห้อง
ชั้นที่ 2 ห้องประชุม,ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 1 ห้อง ,ห้องเรียนขนาด 8 x 12 เมตร
จํานวน 2 ห้อง ,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 5 ห้อง
ชั้นที่ ๓ ห้องประกอบ จํานวน 5 ห้อง ,ห้องเก็บอุปกรณ์ ,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง
และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 4 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 10 ห้อง ,ห้องเก็บอุปกรณ์ , ห้องน้ําชาย 4 ห้อง
และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 5 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 10 ห้อง ,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และ
ห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 6 ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 10 ห้อง ,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และ
ห้องน้ําหญิง 4 ห้อง
ชั้นที่ 7 ห้องประกอบ จํานวน 3 ห้อง ,ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จํานวน 2 ห้อง,ห้องเก็บ
อุปกรณ์ ห้องน้ําชาย 4 ห้อง และห้องน้ําหญิง 4 ห้อง โดยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น ติดตั้งลิฟท์ ตั้งแต่
ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7
รวมอาคารทั้งหมด 6 อาคารประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จํานวน 4 หลัง ,อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง , โรงอาหาร, ที่จอดรถ
มอเตอร์ไซค์, สนามฟุตบอล, สนามตระกร้อ, อาคารอเนกประสงค์, อาคารหอประชุม
ความจุนักเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. รอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้าจํานวน 80 ห้อง รอบ
บ่ายจํานวน 68 ห้อง รวมทั้งหมด 148 ห้อง ความจุห้องละ 45 คน รวมความจุนักเรียนทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย
6,660 คน
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1.5. ข้อมูลด้ำนหลักสูตร ประเภทวิชำ สำขำวิชำ และสำขำงำนที่เปิดสอน
ปี พ.ศ. 2539 ใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2540 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจจํานวน 2 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย
ปี พ.ศ. 2540 ขอเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2541 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา
พณิชยกรรม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2546 ขอเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2538 เป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545
ปี พ.ศ. 2550 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พุ ท ธศั ก ราช 2546 ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม ประเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรม และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เป็นระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2552 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขาธุรกิจค้าปลีก โดยขอใช้
หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556
ปี พ.ศ. 2554 ขอเพิ่ ม หลั ก สู ต ร ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช 2546
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2557 เปลี่ย นแปลงรายละเอียดเกี่ ยวกับ กิจการของวิท ยาลัย เทคโนโลยีอั กษรพัท ยาด้า น
หลักสูตรวิธีการเรียนการสอน และการจัดประเมินผลการศึกษาดังนี้
หลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ (พั ฒ นาโดยสํ า นั กงานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา) หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยการจัดการเรียนการสอนดังนี้
หลั ก สู ต ร ปวช. ประเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรม สาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาชาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา
ช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดเกี่ยวกับกิจ การของวิ ทยาลัยเทคโนโลยี อักษรพัทยาด้า น
หลักสูตรวิธีการเรียนการสอน และการจัดประเมินผลการศึกษาดังนี้
หลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ (พั ฒ นาโดยสํ า นั กงานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา) หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559
หลักสูตร ปวส.
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ปี พ.ศ. 2559 ขอเพิ่มหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลั ก สู ต ร ปวช. ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม (ทวิ ภ าคี ) สาขาวิ ช าการตลาด และประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทวิภาคี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม
1.6 ข้อมูลด้ำนหลักสูตรวิธีกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดประเมินผลกำรศึกษำดังนี้
1) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช.) ระบบปกติ
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความชํานาญวิชาชีพเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ เจตคติที่
เหมาะสมกับการทํางาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา 2 ลักษณะคือ ระบบ
ปกติ และระบบทวิภาคี ) โดยรับผู้สําเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้เวลา
เรียน 3 ปี เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการบัญชี
6. สาขาวิชาการตลาด
2) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระบบทวิภำคี (Dual Vocational Education)
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาอบรมฝึกหัดวิชาชีพให้แก่ผู้สําเร็จการมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า นักศึกษาที่สําเร็จจากระบบนี้จะเป็นพนักงานที่มีคุณภาพดี
เยี่ยม มีความสามารถทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเลื่อมใส ศรัทธาในวิชาชีพที่ได้รับ สามารถหางานทํา
ได้ง่าย เพราะนักเรียนในระบบนี้จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกว่าระบบการเรียนแบบอื่น ๆ ส่วนสถาน
ประกอบการยังได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของตนเอง เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึ กอาชีพ ตาม
ลักษณะของงานสถานประกอบการมาโดยตลอด ซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องนํานักศึกษาที่จบแล้วไปฝึกอบรม
หรือฝึกงานอีก ปัจจุบันเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
3) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบปกติรับสมัครผู้ที่มีพื้นความรู้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
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5. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภำคี (Dual Vocational
Education)
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รับสมัครผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล และสาขาการจัดการโลจิสติกส์
5) ศูนย์ฝึกอาชีพ / ศูนย์ฝึกอบบรม
จัดฝึกกำรอบรมวิชำชีพระยะสั้นพิเศษ ตำมโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ A-TECH
2. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3. โครงการศูนย์อบรม YAMAHA
1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
1) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา
4) ฝ่ายวิชาการ

ส่วนที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจัดกำรศึกษำที่มุ่งมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. ปรัชญำประจำวิทยำลัย
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ

2. เอกลักษณ์ (Example)
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. อัตลักษณ์ (Identity)
สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต

4. วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล

5. ยุทธศำสตร์
7.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
7.2 การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
7.3 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
7.4 ส่งเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
7.5 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. กลยุทธ์
8.1พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
8.2พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
8.3 ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรี ยนรู้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
8.4 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน
8.5 ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
8.6 พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ใ นด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ แ บบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.7 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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8.8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. พันธกิจ (Mission)
7.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล
7.3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
7.4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
7.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

8. เป้ำประสงค์ (Goal)
8.1 ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
8.2 ครูมีความเป็นมืออาชีพ
8.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
8.4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
8.5 โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8.6 สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

9.มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
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ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้
“มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล”
3.2 พันธกิจ (Mission) หมำยถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทําเพื่อใหความคาดหวังที่กําหนดไว้ประสบ
ความสําเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกําหนดเป้าประสงค
รองรับเพื่อระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธ
กิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่
สากล
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.3 เป้ำประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้จบการศึกษามีสมรรถถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ครูมีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 5 โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้าประสงค์ที่ 6 สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
3.4 ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3.5 กลยุทธ (yaetartS) หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบความสําเร็จตาม
เปาประสงคที่กําหนดไว วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการ
1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ
ตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ในระดับสากล
3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างเครือระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อ 4 พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่
และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้
สากล
แบบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3.

สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัด
การศึกษา

5

ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลในด้านการสรรหากําหนดภาระงาน
สร้างแรงจูงใจ และการประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

6

ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบ
ทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ผู้เรียน
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ที่
4.

พันธกิจ
ส่งเสริมโครงการงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม

ที่
7

กลยุทธ์
ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม
และ สิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

5.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

8

ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน

3.6 พันธกิจ กลยุทธ์ เปำประสงค์ แผนงำน โครงกำร ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกําหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มี 3 กลยุทธ์
1.1วัตถุประสงค เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
1.3เปาประสงค์ ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
1.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน
5) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
6)โครงการปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนาธรรม
7)โครงการชมรมวิชาชีพ
8)โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
9) โครงการแก้ป้ญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
1.5 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา
2) ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3) ร้อยละของผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า
4) ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่านเกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน

18

5)
6)
7)
8)
9)

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการศูนย์วิทยบริการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการชมรมวิชาชีพ
ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
ร้อยละการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
2.1 เปาประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของแผนการสอนที่บูรณาการงานวิจัยหรือบริการวิชาการวิชาชีพ
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 เปาประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2)โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3)โครงการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา
4)โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย
5)โครงการปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนา
ธรรม
3.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2) ร้อยละของนักเรียนออกกกลางคันลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
3) ค่าสถิติความเสี่ยง 5 ด้าน มีค่าสถิติลดน้อยลงvอย่างต่อเนื่อง
4) ระดับความพึงพอใจของภาพลักษณ์วิทยาลัย
5) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล
มี 2 กลยุทธ์
2.1 วัตถุประสงค์
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เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล
2.2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.1 เป้าประสงค์
ครูมีความเป็นมืออาชีพ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพครู
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
2.2.3 ตัวชีว้ ัด
1) ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศการสอนของครูต่อปีการศึกษา
2) ร้อยละของจํานวนครูที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
3) ร้อยละของบุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูมีความเป็นมืออาชีพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1)โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
2)โครงการทัศนศึกษาครูภายในประเทศและต่างประเทศ
3)โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
2.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูที่ได้รับสวัสดิการ
2) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้วัสดุและครุภัณฑ์
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา มีจํานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่ง เรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
3.3 เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
3.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
2) โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี
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3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
4) ตัวชี้วัด
1) จํานวนกิจกรรมที่จัดบริการวิชาชีพ
2) ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) จํานวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และหน่วยงาน
พันธ์กิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
มีจํานวน 1 กลยุทธ์
4.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและนักเรียน
เพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
4.3 เป้าประสงค์ ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง
4.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
2) โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3)ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
2) จํานวนงานวิจัยของครูเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจํานวน 1 กลยุทธ์
5.1วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน
5.3เป้าประสงค์ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5.4แผนงาน โครงการ
1) โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1) ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2) ร้อยละของบุคคลากรมีส่วนร่วมในการทําแผนกลยุทธ์และนําไปใช้
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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3.7 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านภาษา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

3

4
5

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน
ให้แก่นักเรียน
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน

นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่3
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษา

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน

ทุกสาขาวิชาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
เพื่อพัฒนากําลังคนให้มี
สมรรถนะอาชีพให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ

ครูและนักเรียนมีผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพ
ผู้เรียนทุกสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์กําหนด
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะอาชีพเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ

ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษา
ที่ได้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
จํานวนรางวัลระดับภาค
ระดับชาติ
ร้อยละของผู้เรียนที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่านเกณฑ์
ทดสอบฝีมือแรงงาน
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กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสามารถดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6

โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

7

8

โครงการปลุกจิตสํานึกรักชาติ
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
โครงการชมรมวิชาชีพ

9

โครงการนักศึกษาวิชาทหาร

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ลักษณะอันพึงระสงค์

เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละผู้เข้ารับริการศูนย์วิทย
บริการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความอดทน มีจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชมรมวิชาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหาร
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะ

เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอน
สมรรถนะด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะนิสัยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาผู้สอนในการจัดทํา
แผนการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย

1.ร้อยละของแผนการสอนบูรณาการ
งานวิจัยหรือบริการวิชาการวิชาชีพและ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมี
ลักษณะอันพึงประสงค์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1

โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย

2

โครงการปลูกจิตสํานักรักชาติ
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

3
4
5
6

โครงการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา
โครงการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษา
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลักษณ์วิทยาลัย

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียน
นักศึกษาเกี่ยวกับการปกครอง
ด้วยประชาธิปไตย
เพื่อส่งเสริมประเพณีและความ
เป็นไทย ความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เพื่อให้คําปรึกษาและดูแล
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการองค์การวิชาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

เพื่อลดการออกกลางคันของผู้เรียน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
นักเรียนในด้านความเสี่ยง 5 ด้าน
เพื่อลดการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
นักเรียนให้กับชุมชน หน่วยงาน
สถานประกอบการ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
เพื่อเพิ่มผู้จบการศึกษาตามเกณฑ์
กําหนด
เพื่อให้ชุมชนทราบการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย

ร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันลดน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง
สถิติความเสี่ยง 5 ด้านลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละการออกกลางคัน
ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของ
ภาพลักษณ์วิทยาลัย
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมเข้าสู่สากล
เป้าประสงค ครูมีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1

โครงการพัฒนาศักยภาพครู

2

โครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะและ
เทคโนโลยี ให้ครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาบุคคลากรของวิทยาลัยให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาบุลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติงานตามสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศการสอนของครู
2.ร้อยละของจํานวนครูที่เข้าร่วมอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมเข้าสู่สากล
เป้าประสงค บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธที่ 2 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กําหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1
2
3

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร
โครงการทัศนศึกษาครู
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
โครงการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิต
ครูและบุคคลากร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร

ร้อยละของครูที่ได้รับสวัสดิการ

เพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะ คุณภาพครู

เพื่อให้ครูศึกษาดูงาน

ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา

เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงตาม
หลักสูตรและพอเพียง

เพื่อจัดวัสดุครุภัณฑ์เพื่อกาเรียน
การสอนอย่างเพียงและตรง
ความต้องการ

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช้วัสดุครุภัณฑ์

27

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ แก่ ชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 1 ทบทวนและและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1

โครงการบริการวิชาชีพ

2

โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี

3

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษา

4

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสาขา
วิชาชีพได้จัดวิชาการวิชาชีพบริการ
ชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการและเพื่อการทํางานใน
อนาคต โดยความร่วมมือจัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากสถานประกอบการ
เพื่อระดมทรัพยากรกับสถาน
ประกอบการในการร่วมกันจัด
การศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

1.จํานวนกิจกรรมที่จัดบริการ
วิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับ
ประสบการณ์ตรงและมีงานทํา

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทวิ
ภาคี

เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
ผู้เรียน
เพื่อระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.จํานวนความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ หน่วยงาน
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค โครงการ งานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและชุมชน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1

โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

2

โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
สายวิชาชีพจัดทําโครงงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนําวิจัย
มาแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทําโครงงาน
วิชาชีพ

ร้อยละของโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่

เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน

จํานวนงานวิจัยของครูเพื่อ
แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการ
สอน

29

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและสารสนเทศเป็นฐาน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

2

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

3

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพภายในและมีความ
ตระหนักต่อการประกันคุณภาพ
เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรทุกคนมี
ส่วนร่วมของการจัดทําแผนกลยุทธ์
และการนําสู่การปฏิบัติตามแผน
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้
คอมพิวเตอร์ระบบสาระสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับผลประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อส่งเสริมการทํางานแบบมี
ส่วนร่วม

ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํา
แผนกลยุทธ์และนําไปใช้

เพื่อให้ครูและบุคคลากรใช้
ระบบสาระสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ ได้จัดทําแผนงาน ประจําปีการศึกษา 2562 โดย มีโครงการ
กิจกรรม ดังนี้
1.แผนงำนฝ่ำยวิชำกำร
มีโครงการจํานวน 14 โครงการ 23 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษา
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
3) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวัดและประเมินการเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริม/เรียนปรับเกรด
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลการเรียน
4) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม จัดนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5) โครงการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
กิจกรรม จัดนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
6) โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
7) โครงการศูนย์วิทยบริการ
กิจกรรม การส่งเสริมการใช้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
8) โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กิจกรรมที่ 1 ครูจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการณ์
กิจกรรมที่ 3 ครูผู้สอนพัฒนาวิชาชีพด้วยการจัดทําบทเรียนออนไลน์
9) โครงการบริการวิชาชีพ
กิจกรรม ครูและนักเรียนออกให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานและชุมชน
10) โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี
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กิจกรรม ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
11) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม จัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ
12) โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่และใช้นวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์
13) โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรม การเขียนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
14) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาจากเจ้าของธุรกิจ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจ
2.ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
มีโครงการจํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
2) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
กิจกรรม การจัดแผนปฏิบัติการประจําปี
3) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การประเมินคุณภาพภายใน
3.ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
มีโครงการจํานวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม อบรมการพัฒนางานตามสายอาชีพ
2) โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
กิจกรรม การจัดสวัสดิการ
3) โครงการทัศนศึกษาครูทั้งภายในและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาภายในประเทศ
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาต่างประเทศ
4) โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สํานักงานสนับสนุนการศึกษา
5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโปรแกรมและระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเว็ปไซต์วิทยาลัย
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
6) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย

32

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการมีอาชีพ(รายได้ระหว่างเรียน)
กิจกรรมที่ 2 แนะแนวสายอาชีพ
กิจกรรมที่ 3 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
4.ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
มีโครงการจํานวน 6 โครงการ 25 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการชมรมวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ
2) โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนาธรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันชาติ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (แห่เทียน)
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันสําคัญทางประเพณีนิยม
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม HAPPYDAY (ครั้งที่ 1 / 2 / ปีใหม่)
กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินยั (เข้าค่ายทหาร)
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมกีฬาสี (ภาคปกติ/ภาคทวิภาคี)
กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมบริจาคโลหิต
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
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3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
4) โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองผู้เรียนรายบุคคล
5) โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
6) โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ประจํา
สาขาวิชา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ประจําสถาบัน
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4.1แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำร

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านภาษา

1.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

10,000

นายรงษ์ เรืองวงษ์

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

1.กิจกรรมการศึกษาดูงาน
2.กิจกรรมการอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

35,000
84,000

นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี

75,000

3.กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาชีพ
4.กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก
3.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.กิจกรรมการวัดและประเมินผล
เรียน
การเรียน
2.กิจกรรมการจัดการสอนเสริม/
เรียนปรับเกรด
3.กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาผลการเรียน

หัวหน้ำโครงกำร

25,000

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

50,000
31,000

นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำร
4.โครงการอบรมยกระดับฝีมือ
แรงงาน

กิจกรรม

1.กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

30,000

หัวหน้ำโครงกำร
นายนาวิน พรหมกูล

20,000

2.กิจกรรมพัฒนาศูนย์ทดสอบ
5.โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

1กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ศูนย์
วิทยบริการ

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

200,000

นางสาวณัชมน เพ็งศรี

6.โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ

1.กิจกรรมการอบรมพัฒนา
คุณภาพแผนการสอนสมรรถนะ

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

20,000

นางดวงฤดี ศรีมณี

10,000

2.กิจกรรมการจัดทําแผนการสอน
สมรรถนะ

10,000

3.กิจกรรมการพัฒนาแผนการสอน
ฐานสมรรถนะ
7.โครงการทดสอบทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1.ทดสอบการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2

มกราคม 2563

นางสาวนงค์นุช สมุทร
ดนตรี
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำร
8.โครงการพัฒนาศักยภาพครู

กิจกรรม

1.กิจกรรมการนิเทศการสอน

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

หัวหน้ำโครงกำร

มิ.ย.2562, พ.ย.2563

500

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

2.กิจกรรมการเพิ่มพูน
ต.ค.2562, มี.ค.-เม.ย.2563
ประสบการณ์วิชาชีพของครูร่วมกับ
สถานประกอบการ
3.กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วย
เม.ย.2562
บทเรียนออนไลน์

1,500

9.โครงการบริการวิชาขีพ

1.กิจกรรมการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่หน่วยงานและชุมชน

ก.ย.2562 –ก.พ.2563

21,000

นางปิยะมาศ สาระขันธ์

10.โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี

1.ทําความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษา
ทวิภาคี

16 พ.ค.62 –16 มี.ค.62

21,200

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

กันยายน-ธันวาคม 2562

40,000

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

11.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดหาสถานประกอบการเพื่อให้
(ฝึกงาน)
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

3,000
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำร
12.โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

กิจกรรม

1.กิจกรรมส่งเสริมการจัดทํา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

ก.ย.2562 – มี.ค.2563

20,000

หัวหน้ำโครงกำร
นายไพรวัลย์ นพตะนา

20,000

2.กิจกรรมเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13.โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

1.การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

16 พ.ค.2562-16 มี.ค.2563

30,000

นางสาวนงค์นุช สมุทร
ดนตรี

14.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา

1.กิจกรรมอบรมสัมมนาจาก
เจ้าของธุรกิจ

16 พ.ค.2562-16 มี.ค.2563

30,000

นางสาวนงค์นุช สมุทร
ดนตรี

2.กิจกรรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการธุรกิจ
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4.2 แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
โครงกำร
กิจกรรม
15.โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา

1.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษา

16.โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา

1.กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปี

17.โครงการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

1.กิจกรรมอบรมงานประกัน
คุณภาพ

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

หัวหน้ำโครงกำร

16 พ.ค.2562 – 16 มี.ค.
2563

10,000

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

เมษายน 2562

2,500

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

16 พ.ค.2562 – 16 มี.ค.
2563

14,500

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม

39

4.3 แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
โครงกำร

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

หัวหน้ำโครงกำร

ต.ค 2562 , มี.ค-เม.ย.2563

150,000

นายอัคคพงษ์ ธโนทัยพร

18.โครงการพัฒนาบุคลากร

1.กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
ประจําปี

19.โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากร

1.กิจกรรมสวัสดิการครูประจําปี

เม.ย.- ต.ค. 2562

2,150,000

นางสาวศิริวรรณ์ บุญแย้ม

20.โครงการทัศนศึกษาครู
ภายในประเทศและต่างประเทศ

1.กิจกรรมทัศนศึกษา
ภายในประเทศ
1.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ

กรกฎาคม 2562

725,000

นายอัคคพงษ์ ธโนทัยพร

21.โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์

1.กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

เมษายน 2562

7,000,000

นางสาวจันทร์สุดา วงศ์พิ
พันธ์

2.กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงานสนับสนุนการศึกษา
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
โครงกำร
กิจกรรม
22.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

1.กิจกรรมพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2.กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

หัวหน้ำโครงกำร

มี.ค.2562 – มี.ค.2563

1,000,000

นายนพพร วัฒนสิทธิ์

16 พ.ค.2562 – 16 พ.ค.
2562

100,000

นายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต

3.กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซต์วิทยาลัย
4.-กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
23.โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย

1.กิจกรรมส่งเสริมการมีอาชีพ
(รายได้ระหว่างเรียน)
2.กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพ
3.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
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4.4 แผนงำน โครงกำร กิจกรรรม ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักนักศึกษำ
โครงกำร
กิจกรรม
24.โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัว
3.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4.วันแม่แห่งชาติ
5.วันชาติ
6.กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (แห่เทียน)
7.กิจกรรมวันสําคัญทางประเพณีนิยม
8. กิจกรรมไหว้ครู
9. กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ
10. กิจกรรม HAPPYDAY (ครั้งที่ 1 / 2 / ปีใหม่)
11.กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย(เข้าค่ายทหาร)
12.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของ
นักเรียนนักศึกษา
13. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด
14. กิจกรรมกีฬาสี (ภาคปกติ/ภาคทวิภาคี)
15.กิจกรรมจิตอาสา
16.กิจกรรมบริจาคโลหิต
17.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

26 ก.ค.62
31 พ.ค.62

2,500
2,500

9 ส.ค.62
4 ธ.ค.62
11 ก.ค.62
20 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62
20 มิ.ย./14 พ.ย./
25 ธ.ค.62
1-3 ต.ค.62
11-27 มิ.ย.62

3,000
6,730
25,000
9,000
25,000
360,000
5,000

4-22 พ.ย. 62
2-6 ก.ย./30 มิ.ย.62
16พ.ค.62-30 เม.ย.63
9 ส.ค.62
26 พ.ค./30 พ.ค.62
8 พ.ย.62

5,000
232,000
20,000
5,000
10,000
35,000

หัวหน้ำโครงกำร
นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักนักศึกษำ
โครงกำร
25.โครงการชมรมวิชาชีพ

กิจกรรม
1.กิจกรรมลูกเสือ
2.กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ(ปวช.2,ปวส.1)

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
16 พ.ค. 2562- 15
มี.ค.2563

3.กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(ปวช.3,ปวส.1)
26. โครงการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนนักศึกษา

28.โครงการบริหารความเสี่ยงใน 1.กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
สถานศึกษา

35,000

หัวหน้ำโครงกำร
นางสาวราตรี เอี่ยมองค์

-

1.กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนออก 16 พ.ค. 2562- 15
กกลางคัน
มี.ค.2563

27.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 1.กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน

งบประมำณ

5,000

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ

9-12 ก.ย.62

15,000

นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์

5 ก.ย.62

11,000

นายสนธยา ชัยพันธ์
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แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักนักศึกษำ
โครงกำร

29.โครงการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

กิจกรรม

1.กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ประจํา
สาขาวิชา
2.กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ประจํา
สถาบัน

ระยะเวลำดำเนินกำร

งบประมำณ

24-28 มิ.ย.62

3,000

4 ก.ค.62

3,000

หัวหน้ำโครงกำร

นางปิยะมาศ สาระขันธ์
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4.5 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
ปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2562
วัน/เดือน/ปี
โครงการ
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี
1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี
7. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
8. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย
9. โครงการชมรมวิชาชีพ
10 โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
2. โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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ปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2562
วัน/เดือน/ปี
กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

โครงกำร
1. โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
3. โครงการทัศนศึกษาครูภายในประเทศและต่างประเทศ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
5. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
7. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
2. โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา
3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
6. โครงการชมรมวิชาชีพ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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ปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2562
วัน/เดือน/ปี

โครงกำร

พฤศจิกายน 2562 1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ธันวาคม 2562 1. โครงการปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
2. โครงการบริการวิชาขีพ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
4. โครงการพัฒนาโครงงานวิชาขีพและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
มกราคม 2563 1. โครงการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย
3. โครงการบริการวิชาขีพ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
กุมภาพันธ์ 2563 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. โครงการบริการวิชาขีพ
มีนาคม 2563 1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา
2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
5. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พ.ค. 62- ก.พ. 63 1. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

