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ส่วนท่ี 1   
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

  
1.แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร  
1.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1. นายนิคม  หมดราคี  ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
2. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผู้จัดการ  กรรมการ 
3. นางวันวิสา  โรจนบุญธรรม ผู้แทนครู      กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  พลศร ี  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
5. นายจิรายุทธ  แซ่ลี้  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6. นายธงชัย  ขวัญบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ดร.ปวีณา    หมดราคี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8. นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตร ี ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 9. นายนาวิน  พรหมกุล  ผู้แทนผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

1.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ผู้รับใบอนุญาต    ช่ือ – สกุล  นายนิคม  หมดราคี   
โทรศัพท์  038-415611        E- mail   aksorntechno@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท     สาขารัฐประศาสนศาสตร์                                     
ดำรงตำแหน่งนี้ต้ังแต่  พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน   

 
ผู้จัดการ    ช่ือ – สกุล    นางมัลลิกา  จันตะบุตร       . 
โทรศัพท์  038-415611        E- mail  aksorntechno@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก     สาขา บริหารการศึกษา   
ดำรงตำแหน่งนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน      

 
ผู้อำนวยการ  ช่ือ – สกุล   นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี 
โทรศัพท์   090-9839400   E- mail   nongnuch_s113@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท     สาขา การบริหารการศึกษา   

ดำรงตำแหน่งนี้ต้ังแต่  พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 
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1.2.3 จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ ปี พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร 

จำ
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
ำ 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ำ
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - - - 1 - 1 - - 
ผู้จัดการ 1 - - 1 - 1 - - - 
ผู้อำนวยการ 1 - - 1 - - 1 - - 
รองผู้อำนวยการ 6 - - 4 2 - 5 1 - 
ครู 57 53 4 46 11 - 6 51 - 
บุคลากรทางการศึกษา 10 10 - 2 8 - 1 9 - 
บุคลากรสนับสนุน 15 - - - - - - - 15 

รวม 91 63 4 54 22 1 14 61 15 
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1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 1.3.1 ข้อมูลดานผูเ้รียน 
         จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางานและช้ันป ปีการศึกษา2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) 

 

ประเภทวิชา/สาขา 
 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
รวมทั้งสิ้น 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 28 40 45 113 - - - 113 
- สาขาวิชาการตลาด 20 26 25 71 - - - 71 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86 96 81 263 - - - 263 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 39 - - 39 - - - 39 
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
-สาขาวิชาการโรงแรม 135 126 85 346 - - - 346 
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
-สาขาวิชาช่างยนต์ 118 124 114 356 - - - 356 
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 24 30 22 76 - - - 76 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี - - - - 74 74 148 148 
- สาขาวิชาการตลาด - - - - 42 33 75 75 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 81 71 152 152 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ - - - - 119 122 241 241 
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรม - - - - 97 90 187 187 
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
-สาขาวิชาช่างยนต์ - - - - 69 56 125 125 
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า - - - - 50 44 94 94 

รวมทั้งสิ้น 450 442 372 1,264 532 490 1,022 2,286 
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   1.3.2 ข้อมูลสําเร็จการศึกษา  
           จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ผูส้ําเร็จการศึกษา จำนวน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 51 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 42 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 78 
    2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 35 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 46 

รวม ปวช. 311 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 69 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 42 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 
    1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 101 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 51 
    2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า  
         2.2.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 29 
    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 6 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 84 

รวม ปวส. 446 
รวมทั้งสิ้น 757 
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1.4 ข้อมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน    

หลักสูตรที่เปิดสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4 สาขาวิชา  

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

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และ พุทธศักราช 2563 รับสมัครผู้ท่ีมี

พื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 7 
สาขาวิชาคือ 

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

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา 
  1. สาขาวิชาการโรงแรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
2. สาขาวิชาไฟฟ้า 
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1.5 ข้อมูลดานอาคารสถานที่   
     1.5.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังให้เปิดทำการในปีพุทธศักราช 2539 และได้ขอ
อนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษาจากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา” 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 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย อยู่ในย่านธุรกิจการค้า ใกล้สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นนำของประเทศ 
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1.5.2 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. 2563 
 

ประเภทอาคาร จำนวน 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 9 

 
 
1.6 ข้อมูลดานงบประมาณ  
 

ข้อมูลงบประมาณ ป ีพ.ศ. 2563 
ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 20,588,546.50 
งบดำเนินงาน 5,221,392.97 
งบลงทุน 631,267.00 
งบเงินอุดหนุน 4,799,480.00 
งบรายจ่ายอื่น 7,655,037.90 

รวมทั้งสิ้น 38,895,724.37 
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ส่วนท่ี 2  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย  3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงานตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 3  
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษา 

ท้ังภายในและภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  

3.1 วิสัยทัศน์  (Vision) 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้  

“มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล” 
   

3.2 พันธกิจ (Mission) หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทําเพื่อใหความคาดหวังท่ีกำหนดไว้ 
ประสบความสําเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกําหนดเป้าประสงค (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ    
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว้ดังนี้  

พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

พันธกิจท่ี 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ 

ชุมชนและสังคม  
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

3.3 เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1    ผู้จบการศึกษามีสมรรถถนะ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
  เป้าประสงค์ท่ี 2    ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3    บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
  เป้าประสงค์ท่ี 4    สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 
  เป้าประสงค์ท่ี 5    โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  เป้าประสงค์ท่ี 6    สถานศึกษามคุีณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 

3.4 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3    สร้างเครือขา่ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 4    ส่งเสริมการทำวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5    ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

3.5 กลยุทธ  )Strategy(   หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้  

  

 ท่ี พันธกิจ  ท่ี  กลยุทธ์  
1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะใน

การประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็น
แรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้
ในศตวรรษท่ี 21 

2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงานในระดับสากล 

3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างเครือระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความ
พร้อมสู่สากล 

4 พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใน
ด้านการสรรหากำหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจ 
และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

3   สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัด
การศึกษา 

6  ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใน
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี การบริการ
วิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ผู้เรียน 
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ท่ี พันธกิจ  ท่ี  กลยุทธ์  
4  ส่งเสริมโครงการงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่
ชุมชนและสังคม 

7 ส่งเสริมการทำโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม 
และ ส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและ
ชุมชน 

5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลและสารสนเทศเป็นฐาน 

 
 

3.6 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปาประสงค ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ 

กําหนดทิศทาง และแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน มี 3 กลยุทธ์ 

กลยุทธท่ี 1     พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 

1.1 เปาประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
1.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2) โครงการเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
3) โครงการทดสอบ V-NET 
4) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
5) โครงการจิตอาสา (ตู้ปันสุข) 
6) โครงการบริจาคโลหิต 
7) โครงการวันไหว้คร ู
8) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
10) โครงการวันพ่อ 
11) โครงการวันแม่ 
12) โครงการวันเข้าพรรษา 
13) โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุ 
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14) โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
1.3 ตัวชี้วัด 

            1) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา จำนวน 150 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ตามท่ีคณะกรรมการการจัดการแข่งขันวิชาชีพกำหนด 

2) นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉล่ียสะสมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 2.00 ขึ้นไป และนักเรียนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสำเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70 
   3) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  ท่ีมีคะแนนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 4) นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  5) นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ทุก
สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดยร่วมบริจาคส่ิงของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ่านตู้ปันสุข 

  6) นักเรียนนักศึกษาท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมบริจาค
โลหิต  

  7) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  8)  นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  9) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  10) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  11) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  12) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  13) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  14) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธท่ี 2    พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 

           2.1 เป้าประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
 2.2 แผนงาน โครงการ  

  1) โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) โครงการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา 
3) โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ด้านงานสีรถจักรยานยนต์ 
4) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
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6) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
7) โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
8) โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีน 

         2.3 ตัวชี้วัด  
            1) ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ทุกรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยี มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2)  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 ทุกสาขาวิชาผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  3) นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 30 คน ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน 
พ่นสีรถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   4) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้รับการอบรมโดยผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   5) นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้า เข้ารับการอบรมการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   6) นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   7) นักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผ่านการ
อบรมภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   8) นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผ่านการอบรมภาษาจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                3.1 เป้าประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
                3.2  แผนงาน  โครงการ 

    1) โครงการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 
               3.3 ตัวชี้วัด 

      1) นักเรียนนักศึกษาไม่ออกกลางคัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความ

พร้อมสู่สากล มี 2 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ

สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 5  ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหากำหนดภาระงาน สร้าง

แรงจูงใจ และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 



16 
 

           2.1 เป้าประสงค์ท่ี 2    ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
       เป้าประสงค์ท่ี 3    บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  

2.2 แผนงาน โครงการ 
1) โครงการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน 

   2) โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (Online   
Learning) 

2.3 ตัวชี้วัด 

 1) ครูผู้สอนทุกคนและทุกสาขาวิชาได้รับการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนใน  
ร้อยละ 100 

 2) ครูผู้สอนของวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
(Online learning) ร้อยละ 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา มีจำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 6  ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกนั ใน

การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชพี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชพีและสรา้งรายได้ให้แก่ผู้เรียน 

3.1 เปา้ประสงค์ท่ี 4    สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 
     เป้าประสงค์ท่ี 6    สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
3.2 แผนงาน โครงการ  

1)  โครงการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3)  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
4) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
3.3 ตัวชี้วัด 
        1) สาขาวิชาการบัญชี  การตลาด  การโรงแรม  คอมพิวเตอร์ การจัดการโลจิสติกส์  ช่าง 

ยนต์ และช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทำบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่า 1 
แห่งต่อปีการศึกษา 

         2) ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากร งานแผนงานและความ 
ร่วมมือ งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานวิชาการครอบคลุมทุกงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3) นักเรียนนักศึกษาจำนวน 120 คน เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดเข้าร่วม
บริการวิชาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 4 แห่งต่อปีการศึกษา 

        4) นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน 
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เป้าหมายจำนวน 30 แห่ง ในพื้นท่ีอำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาในทุกสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสริมการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
พันธ์กิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

และสังคม มีจำนวน 1 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการทำโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ใหม้ี

คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
4.1 เป้าประสงค์ท่ี 5  โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ 

ประโยชน์ได้จริง 
4.2 แผนงาน  โครงการ 

1) โครงการประกวดนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
4.3 ตัวชี้วัด 

            1) โครงการวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้า
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ หรือนำไปใช้ได้จริง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจำนวน 1 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิ

บาลและสารสนเทศเป็นฐาน 
5.1 เป้าประสงค์ท่ี 6    สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
5.2 แผนงาน โครงการ 

1) โครงการสวัสดิการผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
5.3 ตัวชี้วัด 

1) ผู้บริหารครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจำนวน 76 คน ได้รับ 

สวัสดิการจากวิทยาลัย
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3.7 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธท่ี 1   พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
เปาประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

 

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ใน
วิชาชีพ 
2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะใน
วิชาชีพ 

 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา จำนวน 
150 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามท่ีคณะกรรมการการ
จัดการแข่งขันวิชาชีพกำหนด ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 และได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา จำนวน 150 คน 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และได้รับรางวัล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

2 โครงการเพิ่มจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันทุก
สาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 2.00 ข้ึนไป 

และนักเรียนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันทุกสาขาวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
สะสมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 2.00 ขึ้นไป และ
นักเรียนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสำเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3 โครงการทดสอบ V-NET 
 

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้ าน
อาชี ว ศึ กษา (V-NET) ผ่ าน เก ณ ฑ์ ก า ร
ทดสอบตามคะแนนท่ีสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทศ.กำหนด 
2. เพื่อนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน
ปีท่ี 3 และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 
3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  ท่ีมีคะแนนผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 

1. เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง 
 2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบได้ใช้สิทธิ
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา ท้ังระดับ ปวช. 
และ ปวส. ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม
โครงการ โดยจัดเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา และคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ  

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันใช้สิทธิ์ในการ
เลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

5 โครงการจิตอาสา (ตู้ปันสุข) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา
ช่วยเหลือชุมชน 
2. เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก
ถึงการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา ท้ังระดับ ปวช. 
และ ปวส. ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม
โครงการจิตอาสา โดยร่วมบริจาคส่ิงของ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ่านตู้ปันสุข 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ทุก
สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดย
ร่วมบริจาคส่ิงของ ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผ่านตู้ปันสุข 

6 โครงการบริจาคโลหิต เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการให้
และการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา 
เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 

นักเรียนนักศึกษาท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมบริจาคโลหิต  

7 โครงการวันไหว้ครู 
 

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงถึงความ
เคารพและระลึกถึงพระคุณของครู  
2. เพื่อธำรงไว้ซึง่ประเพณีอันดีงามของ
ชาติไทย 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการวันไหว้ครู 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

8 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัพระมหา
กษัตริย์  
 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา เข้า
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวายพระพร  

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

9 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัพระมหา
กษัตริย์  
 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา เข้า
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวายพระพร  

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5


21 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10 โครงการวันพ่อ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

11 โครงการวันแม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา เข้า
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวายพระพร 

นกัเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

12 โครงการวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ตลอดไป   

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมถวาย
ชุดหลอดไฟถวายวัดบุณย์กัญจนาราม 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

13 โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สักการะบูชา
องค์พระวิษณุ  
2. เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ี
ดีงาม 

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา เข้า
ร่วมบวงสรวงองค์พระวิษณุ 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

14 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเสียสละ
ช่วยเหลือชุมชน 
 

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ าข อ ง วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาทุกสาขาวิชา เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
โดยทำความสะอาดชุมชนรอบวิทยาลัย 
 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธท่ี 2   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 
เปาประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ 1. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

ครู ผู้สอนทุกสาขาวิชาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 

ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
โดยใช้เทคโนโลยี มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2 โครงการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา 1. เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มทักษะ 
สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนา
วิชาชีพ  
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  

นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา 
ระดับ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาท่ีผ่าน
เกณฑ์พิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ  
 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 
3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 ทุกสาขาวิชาผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

3 โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ 
ด้านงานสีรถจักรยานยนต์ 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ ด้านงานสี
รถจักรยานยนต์  

นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ท่ี
ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 30 
คน ฝึกปฏิบัติงานพ่นสีรถจักรยานยนต์ 

นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 
30 คน ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน 
พ่นสีรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ของ
นักเรียนนักศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะทางวิชาชีพในสาขาวิชา
เพิ่มข้ึน 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับการ
อบรมโดยผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพได้
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ประเมิน 

นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
 

นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้า 
เข้ารับการอบรมการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู 
ทักษะ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

นักศึกษาระดับ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3 ชลบุร ี 
  

นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

7 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

เพื่อให้นักเรียนส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 

 

นักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เข้ารับการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

นักเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผ่าน
การอบรมภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

8 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาจีน 

เพื่อให้นักเรียนส่ือสารภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เข้ารับการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาจีน 

นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ผ่านการอบรมภาษาจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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80 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธท่ี 3   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทัน และมีลักษณะอันพึงประสงค์ 
เปาประสงค์ท่ี 1   ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เพื่อไม่ให้เกิดการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษา 
 

1. นักเรียนนักศึกษา ระบบปกติ ปี
การศึกษา 2563 ไม่มีการออกกลางคัน
หรือออกกลางคันน้อยกว่าในรอบ 3 ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
2. นักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ปี
การศึกษา 2563 ไม่มีการออกกลางคัน หรือ
ออกกลางคันน้อยกว่าในรอบ 3 ปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

นักเรียนนักศึกษาไม่ออกกลางคัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล มี 2 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 5  ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหากำหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจ และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการนิเทศภายในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

1. เพื่อให้ครผูู้สอนมีความรู้ และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครผูู้สอนมีการแลกเปล่ียน
แนวทาง และวิธีการในการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา ได้รับการนิเทศ
ภายในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  

ครูผู้สอนทุกคนและทุกสาขาวิชาได้รับการ
นิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
ร้อยละ 100 

2 โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
(Online  Learning)บุคลากร          

1. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้รับความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
(Online learning)     
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนใหค้รูผู้สอน 
 
 

ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา จำนวน 64 คน เข้ารับการ
พัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ (Online learning)  

ครูผู้สอนของวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
(Online learning) ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา มีจำนวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 6  ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกนั ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ 
บริการวิชาชพี และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการจัดทำบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) 

1. เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการ

ฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ 

2. เพื่อเพิ่มจ านวนสถานประกอบการใน

การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

 

ทุกสาขาวิชาทำบันทึกความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการใน
พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่า 1 
แห่งต่อปีการศึกษา         
  

สาขาวิชาการบัญชี  การตลาด  การโรงแรม  
คอมพิวเตอร์ การจัดการโลจิสติกส์  ช่าง 
ยนต์ และช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทำบันทึก
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นท่ี
จังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อปีการศึกษา       

2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพ  
 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในงานบริหารทรัพยากร งาน
แผนงานและความร่วมมือ งาน
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
และงานวิชาการ ให้ครอบคลุมทุก
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในงาน
บริหารทรัพยากร งานแผนงานและความ 
ร่วมมือ งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
และงานวิชาการครอบคลุมทุกงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก
ในทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง 
 

นักเรียนนักศึกษาจำนวน 120  คน 
เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดเข้าร่วมบริการวิชาชีพใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นไม่น้อยกว่า 4 แห่งต่อปี
การศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาจำนวน 120 คน เป็นตัวแทน
ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดเข้าร่วมบริการ
วิชาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไม่น้อยกว่า 4 แห่งต่อปีการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

1. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการศึกษาต่อท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในปี
การศึกษา 2564  
2. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะเข้ารับการศึกษา
ต่อกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษา 2564  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ออกทำการแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
โรงเรียนเป้าหมายจำนวน 30 
แห่ง ในพื้นท่ีอำเภอบางละมุง 
และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้เข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาในทุก
สาขาวิชา ภายในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 

นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเป้าหมาย
จำนวน 30 แห่ง ในพื้นท่ีอำเภอบางละมุง และ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้ารับการศึกษา
ต่อในระดับอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยาในทุกสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสริมการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
พันธ์กิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม มีจำนวน 1 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการทำโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มีคุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการประกวดนวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ 

1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนนั ก ศึกษ า จัดท ำ
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ 
2. เพื่อนำนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 

โครงการวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์
ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 เข้าประกวดแข่งขันใน
ระดับชาติ หรือนำไปใช้ได้จริง หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

โครงการวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้า
ประกวดแข่งขันในระดับชาติ หรือนำไปใช้ได้
จริง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5    ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจำนวน 1 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและสารสนเทศเป็นฐาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1 โครงการสวัสดิการผู้บริหาร ครู
และบุคลากร 

1.เพื่อใหผู้้บริหาร ครู และบุคลากร มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสม 
2.เพื่อใหผู้้บริหาร ครู และบุคลากร มี
ขวัญและกำลังใจท่ีดี 
 

ผู้บริหารครูและบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาจำนวน 76 คน 
ได้รับสวัสดิการจากวิทยาลัย 

ผู้บริหารครูและบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาจำนวน 76 คน 
ได้รับสวัสดิการจากวิทยาลัย 
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