
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนเมษายน 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 1 เม.ย.62 - 28 ก.พ.63 โครงการจดัการศกึษาทวิภาค ี
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาค
ส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยร่วมกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาใน
รูปแบบทวิภาคี  โดยส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ 
- สาขาช่างยนต์ 
- สาขาการโรงแรม 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม โครงการต่อเน่ือง  ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสุดการด าเนินการ กุมภาพันธ์ 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 1 พ.ค.62-28 มี.ค.63 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการ 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย         
-พัฒนาโปรแกรมและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา 
- พัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัย   
- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.นพพร  วัฒนสิทธิ์ โครงการต่อเนื่อง   ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนนิการมีนาคม 63 

2. 1 พ.ค.62-28 มี.ค.63 โครงการพฒันาบุคลากร 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่
สากล 

อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรมทางวิชาการ 
วิชาชีพและเทคโนโลยีต่างๆ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.อัคคพงษ์   ธโนทัยพร โครงการต่อเนื่อง   ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนนิการมีนาคม 63 

3. 1 พ.ค.62-28 มี.ค.63 โครงการส่งเสริมสวัสดกิารพฒันา
คณุภาพชีวิตครูและบคุลากร 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับสวัสดิการต่างๆ ใน
ระหว่างท่ีปฏิบัติงานกับวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ศิริวรรณ์   บุญแย้ม โครงการต่อเนื่อง   ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนนิการมีนาคม 63 

 

 

 

 



ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

4. 26/30 พ.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.
1 และปวส.1 ภาคปกติและ
ภาคทวิภาคี  

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.กริษณุ  ไชยวงษ์  

5. 26/30 พ.ค. 62 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.
1 และปวส.1 ภาคปกติและ
ภาคทวิภาคี 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน ์  

6. 27 พ.ค.-13 ธ.ค.62 โครงการจดัการศกึษาทวิภาค ี
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยร่วมกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาใน
รูปแบบทวิภาคี  โดยส่ง
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์เข้าร่วมฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม ส้ินสุดการด าเนินการ
ธันวาคม 62 

7. 27 พ.ค.62-31 มี.ค.63 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลกัษณ์วิทยาลัย 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- ส่งเสริมการมีอาชีพ(รายได้
ระหว่างเรียน) 
-แนะแนวสายอาชีพ 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ชาญา  สมแก้ว โครงการต่อเนื่อง   ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนนิการมีนาคม 
63 

 

 



ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

8. 27 พ.ค.- 27 ก.ย.62 โครงการชมรมวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

- กิจกรรมลูกเสือ     
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ 
(ปวช.2 และ ปวส.1) 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ราตรี  เอี่ยมองค์ ส้ินสุดการด าเนินการกันยายน 62 

9. 27 พ.ค.62-31 มี.ค.63 โครงการแกป้ัญหาการออกกลางคนั
ของนกัเรียนนักศกึษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

-การดูแลนักเรียนนักศึกษา 
-การส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา 
-การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนารนักเรียน
นักศึกษา 

อ.เกรียงศักด์ิ  ไชยภาพ โครงการต่อเนื่อง   ตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนนิการมีนาคม 63 

10. 31 พ.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ทิศารัตน์  กรุณา  

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ล าดับ 
วัน/เดอืน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พนัธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

1. 11-27 มิ.ย.62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.พรพิชัย อรรคบุตร  

2. 20 มิ.ย.62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณ ุ
กิจกรรม HAPPYDAY ครั้งท่ี 1 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ 
อ.กริษณุ  ไชยวงษ์ 
อ.ธีราพร  สามเจริญ 

 

3. 24-28 มิ.ย. 62 โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแหง่
ประเทศไทย 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

เลือกต้ังองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) 
ประจ าสาขาวิชา  

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  

4. 30 มิ.ย.62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมไหว้ครู ภาคทวิภาคี 
กิจกรรมกีฬาสี ภาคทวิภาคี 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ 
อ.ราตรี  เอี่ยมองค์ 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 1-12 ก.ค. 62 โครงการพฒันาศักยภาพคร ู
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

นิเทศการสอนอาจารย์ผู้สอน ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม  

2. 4 ก.ค. 62 โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

การเลือกตั้งองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย(อวท.)ประจ าสถาบัน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ปิยะมาศ สาระขันธ์  

3. 4 ก.ค.62-28 ก.พ.63 โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม โครงการต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 
สิ้นสดุการด าเนินการ ก.พ. 63 

4. 8 ก.ค. 62 โครงการพฒันาศูนย์วิทยบรกิาร 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุด เพิ่มบรรยากาศภายใน
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และจัดรูปแบบห้องสมุดให้มี
ความทันสมัย และการจัดให้มี
บทเรียนออนไลน์ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ณัชมน  เพ็งศรี  

 
 



ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

5. 11 ก.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(แห่เทียนพรรษา) 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน ์  

6. 22 ก.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว                               
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ทิศารัตน์  กรุณา  

7. 25-26 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษาครูภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

-กิจกรรมทัศนศึกษา
ภายในประเทศ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.อัคคพงษ์   ธโนทัยพร  

8. 26 ก.ค.62 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยะรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ  

 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 9 ส.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.วัชรี  สีแดง 
 

 

2. 9 ส.ค. 62 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมบริจาคโลหิต 
กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.จันทร์ทิพา  ศรีพายัพ 
อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนกันยายน 2562 

ล าดับ 
วัน/เดอืน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พนัธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

1. 2-6 ก.ย. 62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา เทดิทูน
พระมหากษตัริย ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมกีฬาสี ภาคปกติ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ราตรี  เอี่ยมองค์  

2. 9-12 ก.ย. 62 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน์  

3. 13 ก.ย.62 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ  

4. 30 ก.ย.-13 ธ.ค.62 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ(ฝกึงาน) 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ใน
การจัดการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(ฝึกงาน) ท่ีสถาน
ประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม ส้ินสุดการด าเนินการ  
ธันวาคม 62 

 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อาจารย์ 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. 4 ต.ค. 62 โครงการพฒันาขีดความสามารถด้านภาษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.รงษ์  เรืองวงษ์  

2. 4 ต.ค. 62 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การวัดและประเมินผลการเรียน         ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

3. 4 ต.ค. 62 โครงการพฒันาหลกัสตูรเพือ่การจดัการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

- การอบรมพัฒนาคุณภาพแผนการ
สอนสมรรถนะ 
- การจัดท าแผนการสอนสมรรถนะ 
- การพัฒนาแผนการสอนสมรรถนะ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

4. 24 ต.ค. 62 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
ผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

5. 28 ต.ค.62-28 ก.พ.63 โครงการชมรมวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

- กิจกรรมลูกเสือ     
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ (ปวช.
2 และ ปวส.1) 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ราตรี  เอี่ยมองค์ ส้ินสุดการด าเนินการ
กุมภาพันธ์ 63 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

ล าดับ 
วัน/เดอืน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พนัธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1. 4-22 พ.ย. 62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.พรพิชัย อรรคบุตร  

2. 8 พ.ย. 62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.สัญญา  ส าเภา  

3. 11 พ.ย. 62- 21 ก.พ.63 โครงการพฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

-การศึกษาดูงาน    
-การอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ 
-การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

4. 14 พ.ย. 62 โครงการปลกูจิตส านกึรกัชาติ  ศาสนา 
เทิดทนูพระมหากษตัริย์ และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรม HAPPYDAY ครั้งท่ี 2 ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ธีราพร  สามเจริญ 
 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนธันวาคม 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 2 ธ.ค. 62  โครงการบรกิารวิชาขีพ 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา
ออกให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพกับหน่วยงานและ
ชุมชนภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  

2. 2-13 ธ.ค. 62 โครงการพฒันาศักยภาพคร ู
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

นิเทศการสอนอาจารย์ผู้สอน ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม  

3. 4 ธ.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 กิจกรรมวันชาติ 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ทิศารัตน์  กรุณา  

4. 4 ธ.ค.62 โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเช้ือ  

 
 
 



 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

5. 20 ธ.ค. 62 โครงการพัฒนาโครงงานวิชาขีพและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
พันธกิจท่ี 4  ส่งเสริมโครงการ  งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
- กิจกรรมเผยแพร่และใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ไพรวัลย์  นพตะนา  

6. 25 ธ.ค. 62 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กิจกรรม HAPPYDAY ครั้งท่ี 3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

อ.ธีราพร  สามเจริญ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนมกราคม 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 6 ม.ค. 63 โครงการบรกิารวิชาขีพ 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา
ออกให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพกับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  

2. 23 ม.ค. 63 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลกัษณ์วิทยาลัย 
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตร ี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ชาญา  สมแก้ว  

3. 25-26 ม.ค. 63 โครงการทดสอบทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เข้า
รับการทดสอบทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

4. 29-30 ม.ค. 63 โครงการพฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

-การแข่งขันทางวิชาชีพ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 3 ก.พ. 63 โครงการบรกิารวิชาขีพ 
พันธกิจท่ี 3  สร้างเครือข่ายกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัดการศึกษา 

อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา
ออกให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพกับหน่วยงานและ
ชุมชนภายนอก 

ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์  

2. 10-13 ก.พ. 63 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. 6 มี.ค. 63 โครงการพฒันาขีดความสามารถด้านภาษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

ฝ่ายวิชาการ อ.รงษ์  เรืองวงษ์  

2. 6 มี.ค. 63 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การวัดและประเมินผลการ
เรียน         

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

3. 6 มี.ค. 63 โครงการพฒันาหลกัสตูรเพือ่การจดัการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

- การจัดท าแผนการสอน
สมรรถนะ 
- การพัฒนาแผนการสอน
สมรรถนะ 

ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี  

4. 9 มี.ค.63 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การประชุมผู้ปกครองเพื่อ
พัฒนาผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

5. 9-20 มี.ค. 63 โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การจัดการสอนเสริม/เรียน
ปรับเกรด 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

 



 
 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พันธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

6. 16-27 มี.ค.63 โครงการพฒันาศักยภาพคร ู
พันธกิจท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 

การเพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา โรจนบุญธรรม  

7. 20 มี.ค. 63 โครงการพฒันางานวิจัยเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอน 
พันธกิจท่ี 4  ส่งเสริมโครงการ  งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท างาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตลอดปีการศึกษา 2562 

ล าดับ 
วัน/เดอืน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

โครงการ / พนัธกิจ วิธีการด าเนินงาน หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
อาจารย์ 

ที่รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

1.  ด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

โครงการอบรมยกระดบัฝีมือแรงงาน 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

-กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
-กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ฝ่ายวิชาการ อ.นาวิน  พรหมกูล ด าเนินการเมื่อ
หน่วยงานภายนอก
ติดต่อขอความ
ร่วมมือเพื่อ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


