
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 20 พ.ค.63 โครงการจิตอาสา (ตู้ปันสุข) 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมกัน
บริจาคส่ิงของ  (ตู้ปันสุข) 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.กริษณุ  ไชยวงษ์ ส้ินสุดการดำเนินงาน 
ก.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 
ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 2 มิ.ย.63 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระราชินี 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.พรพิชัย  อรรคบุตร  

2 4-5 มิ.ย.63 โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน ์
(Online  Learning) 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล 

ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ (Online  Learning) 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.อัคคพงษ์  ธโนทัยพร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 3 ก.ค.63 โครงการวันเข้าพรรษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ถวายชุดหลอดไฟ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.พรพิชัย  อรรคบุตร  

2 16 ก.ค.63 โครงการวันไหว้คร ู
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชัน้เข้า
ร่วมพิธีไหว้คร ู

ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ราตรี  เอี่ยมองค ์  

3 16 ก.ค.63 โครงการบวงสรวงองค์พระวษิณุ 
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.กริษณุ  ไชยวงษ ์  

4 23/30 ก.ค.63 โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ด้านงาน
สีรถจักรยานยนต ์
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาชา่ง
ยนต์ จำนวน 30 คนปฏิบัติงานพ่นสี
รถจักรยานยนต์  

ฝ่ายวชิาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม  

5 23 ก.ค.63 โครงการเสริมสร้างประชาธปิไตย 
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

เลือกต้ังองค์การนักวิชาชพีใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) 
ประจำสาขาวิชา  

ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ ์  

 



ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

6 27 ก.ค. 63 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.พรพิชัย  อรรคบุตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 6/13 ส.ค.63 โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ด้านงาน
สีรถจักรยานยนต ์
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลงัคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาชา่ง
ยนต์ จำนวน 30 คนปฏิบัติงานพ่นสี
รถจักรยานยนต์  

ฝ่ายวชิาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม  

2 11 ส.ค.63 โครงการบริจาคโลหิต 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาร่วมกนับริจาค
โลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ปภัสวริญญ์  พันธ์ธระณ ี
 

 

3 11 ส.ค.63 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปี
หลวง 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.พรพิชัย  อรรคบุตร 
 

 

4 ส.ค.63 โครงการเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน
นักศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้า
รับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

5 ส.ค.63 โครงการบริการวิชาขีพสู่สถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาออก
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
กับหน่วยงานและชุมชนภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  



 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนกันยายน 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 7-25 ก.ย.63 โครงการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มี
ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่
สากล 

นิเทศการสอนอาจารย์
ผู้สอนในรูปแบบ Active 
Learning 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม  

2 ก.ย.63 โครงการเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาทุก
สาขาวิชาเข้ารับการอบรม
จากผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

3 ก.ย.63 โครงการบริการวิชาขีพสู่สถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
จัดการศึกษา 

อาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาออกให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
กับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  

 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนตุลาคม 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ต.ค.63 โครงการเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน
นักศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ารับ
การอบรมจากผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1 1 พ.ย.63-15 ม.ค.64 โครงการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ใน
การจัดการศึกษา 

นักเรียนระดับ ปวช.3 และ
นักศึกษาระดับ ปวส.2 ฝึกงานท่ี
สถานประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม สิ้นสุดการ
ดำเนินการ  
มกราคม 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนธันวาคม 2563 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 4 ธ.ค.63  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ถวายความระลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 9 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

อ.พรพิชัย  อรรคบุตร  

2 4 ธ.ค.63 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาทำความสะอาด
ร่วมกับชุมชน 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

อ.อัจฉรา  สุขเกษม  

3 9 ธ.ค.63 โครงการบริจาคโลหิต 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาร่วมกนับริจาค
โลหิตให้กับสภากาชาดไทย 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

อ.ปภัสวริญญ์  พันธ์ธระณ ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนมกราคม 2564 
 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ม.ค.64 โครงการทดสอบ (V-NET) 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

2 ม.ค.64 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

การแข่งขันทางวิชาชีพ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

3 11-29 ม.ค.64 โครงการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

นิเทศการสอนอาจารย์ผู้สอนใน
รูปแบบ Active Learning 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ตลอดปีการศึกษา 2563 

ลำดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1  ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย          
-พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
- พัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัย   
- พัฒนาสื่อประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.นพพร  วัฒนสิทธิ ์ โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

2 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการสวัสดิการผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

ผู้บริหารครูและบุคลากรของวิทยาลัย
จำนวน 73 คน ได้รับ 

สวัสดิการจากวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ศิริวรณ์  บุญแย้ม โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

3 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ
ปวส. ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ชิษณุพงศ์  โคตรบัณฑิต โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

4 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

-การวัดและประเมินผลการเรียน  
-การประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลการ
เรียน     

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

 

 



ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

ครูผู้สอนในทุกสาขาวิชาจัดทำแผนการ
สอนสมรรถนะด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

6 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการจัดทำบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) 
พันธกิจท่ี 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

ทุกสาขาวิชาทำบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบ จำนวน 2 
แห่งต่อปีการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

7 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการลดการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน
นักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน 

ฝ่ายพัฒนากจิการ
นักเรียนนักศึกษา 

อ.สนธยา  ชัยพนัธ ์ โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

8 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.รงษ์  เรืองวงษ ์ โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

9 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.ภูริวัตต์  เขียวอุไร โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

 



ลำดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
พันธกิจท่ี 4  ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม  

การประกวดโครงงานของนักเรียนระดับ 
ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2  

ฝ่ายวิชาการ อ.ไพรวัลย์  นพตะนา โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

11 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการ
ติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียนนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าเข้ารับ
การอบรมการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 

ฝ่ายวิชาการ อ.สัญญา สำเภา โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

12 ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ฝ่ายวิชาการ อ.สัญญา  สำเภา โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นสุดการดำเนนิการ
เมษายน 64 

 


