
 

 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร

จัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  สถานศึกษาค านึงถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคล่ือนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

   2. ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
   ปรัชญา   ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่ทักษะ 

ศึกษาดี หมายถึง  จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ สามารถประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้ 

มีวินัย หมายถึง  ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ รู้จักหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ใฝ่ทักษะ หมายถึง มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพ   
  

   
วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลท่ัวไป พันธกิจ นโยบาย การจัดการศึกษา 

 
ข้อมูลท่ัวไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
      1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   
    ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ท่ี 11  ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา   ต าบล หนองปรือ     

อ าเภอบางละมุง   จังหวัด ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20150  
โทรศัพท์ 0-3841-5611 , 0-3841-5622       
โทรสาร  0-3841-5606     
E-mail: aksorntechno@hotmail.com   
Website: http://a-tech.aksorn.ac.th 

      สังกัด ส านักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
     2.1 สภาพสังคมของชุมชน สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย อยู่ในย่านธุรกิจการค้า ใกล้
สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน เป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวช้ันน า
ของประเทศ ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 14 แห่ง (ภาครัฐ 3 แห่ง ภาคเอกชน 11 แห่ง)สภาพชุมชน
รอบบริเวณโรงเรียน 

  อยู่ในย่านธุรกิจการค้า 
 ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน 
 ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
 ใกล้แหล่งท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศ 

ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
      2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

  เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเท่ียว
นานาชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไปตามแนวชายฝ่ังทะเล จัดได้ว่ามีความ
สวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 
กิโลเมตร ต้ังอยู่บนฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่ง เป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ 
พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนปัจจุบัน ได้มีแผนเสนอช่ือเมืองพัทยาต่อยูเนสโก ให้เป็นเมือง
ภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีพัทยาไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 มา
จากการท่องเท่ียว 

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ  
และเป็นเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 
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ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการนักท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  การประมง  และการค้าขาย  ประชาชนมีรายได้เฉล่ียประมาณ  270,000  บาท/คน/ปี   
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
        1.  การอุตสาหกรรม 
               อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองพัทยา ปัจจุบันมี
การจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  โดย
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โรงแรม  บังกะโล  ไนท์คลับ  เป็นต้น  มีโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 3  เช่น โรงงาน
ท าคอนกรีต อิฐบล็อก  แผ่นพื้นคอนกรีต   วงกบประตูหน้าต่าง   โรงงานแป้งมันส าปะหลัง   โรงงานอัดมัน
เส้น  เป็นต้น 
       2.  การเกษตรกรรม   
                พื้นท่ีเกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณต าบลห้วยใหญ่  และต าบลหนองปลาไหล โดย
มีการปลูก   มันส าปะหลัง  สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณร้อยละ 
3 เพราะปัจจุบัน ท่ีดินมีราคาสูง   ท าให้การลงทุนการเกษตรน้อย 
       3.  การพาณิชยกรรมและการบริการ    
                มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 4 เช่น การท าธุรกิจ การค้าปลีก 
ธุรกิจ   น าเข้า–ส่งออก  และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวก  และความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียว   เช่น การให้เช่ารถจักรยานยนต์, เรือเจ็ทสกี, เรือน าเท่ียว, 
เรือลากร่ม,  เรือลากกล้วย  และธุรกิจอื่นๆ จ านวนมาก 
              4. ข้อมูลของผู้ปกครอง  
 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 เป็นนักเรียนในพื้นท่ีด้ังเดิมใน
อ าเภอบางละมุงเขตพื้นท่ีติดกันได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา กิ่งอ าเภอเกาะล้าน และอีกร้อยละ 35 เป็น
ผู้ปกครองท่ีเป็นประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยา มีความหลากหลายทางการศึกษา และอาชีพ รายได้เฉล่ีย
ต่อครัวเรือนอยู่ในระดับท่ีสูง 

  5. ประวัติสถานศึกษา  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา [รหัสสถานศึกษา 82200404] ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังให้เปิดท า 

การในปีพุทธศักราช 2539 และได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษาจากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยี
พัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ) ในก ากับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขตท่ี 3 

 ก่อตั้งโดย อาจารย์นิคม  หมดราคี  ผู้รับใบอนุญาต ต้ังอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพ
ประสิทธิ์   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150   เปิดท าการเรียนการสอนในปี พ.ศ.
2539 เป็นปีแรกและ มีการพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้ 
           ปี พ.ศ. 2539 มีอาคารเรียน 1 อาคาร คือ อาคารA และโรงฝึกงาน เปิดท าการสอนใน
หลักสูตรราชมงคลระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์            
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           ปี พ.ศ. 2540 แต่งต้ัง ดร.มัลลิกา หมดราคี ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา ท าการ สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 1 อาคาร   คือ อาคาร B และได้ขออนุญาตเปล่ียน
หลักสูตรเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมทั้งเปิดหลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกการบัญชีและการ
ขาย  
            ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสนามบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล  
และใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

                                ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ท าการเปิดศูนย์การศึกษา
นอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและก่อสร้างหอประชุมโดยใช้เป็นศูนย์ศึกษาทางไกลด้วย ระบบ  
Vidio  Conference   และปรับขยายห้องเรียนให้มีระบบปรับอากาศ  ครบทุกห้อง  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้
เข้ารับการประเมินคุณภาพ เพื่อขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด 
คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งทางโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพใน  ระดับ ปวช. ทุก
สาขาวิชา  และ ในด้านการก่อสร้างทางโรงเรียนได้เริ่ม ก่อสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลัง คือ อาคาร C  เป็น
อาคาร 3 ช้ันโดยใช้เป็นสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมเล็ก ห้องเรียน ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
             ปี พ.ศ. 2544  เปิดท าการใช้อาคาร C อย่างเป็นทางการและปรับโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่โดยแบ่งหน้าท่ีการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฝ่าย
วางแผนและพัฒนา  ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
              ปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้จัดซื้อท่ีดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังของโรงเรียนอักษร
เทพประสิทธิ์เป็นเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร่ โดยก่อสร้างเป็นโรงฝึกงาน  สนามกีฬา  ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ ใน ปี
การศึกษา 2546 รวมท้ังสร้างห้องรับรองเพื่อใช้ส าหรับ การรับสมัครนักเรียน  รับรองแขกของโรงเรียน และ
ใช้เป็นห้องประชุมผู้บริหาร  ท้ังสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมอีก 1 หลังเป็นอาคาร 4 ช้ัน เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์วิทย
บริการประกอบด้วย ห้องสมุด  และศูนย์ภาษาต่างประเทศ และได้แต่งต้ังอาจารย์สมชาย  ทิพย์ประเสริฐ
สุข ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

 ปี พ.ศ. 2546    ท าการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพื่อบริการแก่ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 

 ปี พ.ศ. 2550 ทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา 2 สาขาวิชา 4 
สาขางาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(หลักสูตรทวิ
ภาคี: DVT) มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สาขางานการโรงแรม 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(หลักสูตรทวิ
ภาคี: DVT) มี 1 สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม   
สาขางานแม่บ้านโรงแรม   และสาขางานครัวโรงแรม 
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 ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงภาพยนตร์เป็นอาคาร 2 ช้ัน โดยช้ันล่าง
เป็นท่ีนั่งพักผ่อน และติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายจ านวน 10 จุดให้บริการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเวลา
ว่างและช้ัน 2 เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรม มีความจุ 500 ท่ีนั่ง  

 ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์พร้อมห้องเรียน
เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นพื้นท่ีฝึกปฏิบัติสาขาวิชาช่างยนต์ และช้ัน 2 เป็นห้องเรียนพร้อม
ห้องคอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก เป็นระบบทวิภาคี(DVT) โดยความร่วมมือกับ
บริษัท ซี.พี.ออล์ล จ ากัด  (มหาชน) จัดสร้างสนามฟุตบอลเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม 1 ช้ันเป็น 3 ช้ัน จาก
เดิม 2 ช้ัน  เพิ่มห้องแบ่งเป็นห้องทฤษฎี 3 ห้องห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 
ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และได้เปล่ียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 1 ห้องเพื่อทดแทนเครื่องท่ีใช้งานมา
ครบระยะเวลาและในปีการศึกษา 2554  โรงเรียนด าเนินการวางแผนกก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ันอีก 1 
อาคาร เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรองรับนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 ต่อไปและนายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข 
ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 ปี พ.ศ.2554 ได้แต่งต้ัง นายภัทรพล  ปลงไสว เป็นผู้อ านวยการ  และสร้างอาคารเรียนช่าง 
อุตสาหกรรม 4 ช้ัน 1 อาคารเพื่อใช้เป็นการเรียนการสอนประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับ ปวส. และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. เป็นสาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์  และได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษา        จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” 
เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ) ในก ากับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

 ปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนก่อสร้างอาคารส านักงาน-อาคารเรียน
รวม 7 ช้ัน  และ อาคารหอประชุม-ศูนย์วิทยบริการ 3 ช้ัน งบประมาณ 150 ล้านบาท  วิทยาลัยฯ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี เป็นสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ ชลบุรีท่ีได้รับการรับรอง จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.   

 ปี พ.ศ.2556  วิทยาลัยฯได้รับรางวัล ส่งเสริมการออม ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2558 โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน (ตุลาคม 2558) และมีผู้บริหารและครูได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่างๆ มากถึง 32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขนัใน
สาขาวิชาชีพต่างๆท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล  
           ปี พ.ศ. 2557  วิทยาลัยฯเปิดใช้งานอาคารส านักงานและเรียนรวม 7 ช้ัน พร้อม อาคาร
นิคมกาญจนา เป็นหอประชุมศูนย์วิทยาบริการ ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพิ่ม 2 
สาขาวิชาได้แก่ ระดับ ปวส. สาขาการตลาด และสาขาเทคนิคยานยนต์ โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  ในปีนี้วิทยาลัยฯท าความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 มีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
23 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ ถึง 62 
รางวัล รวม 180 คน และวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ และ โรงแรมฮิลตัน
พัทยา ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมฯ  
  ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยฯ ขออนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระบบทวิภาคีเพื่อรองรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยได้
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาและฝึกงานในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา กับ 
มูลนิธิโลจิสติกส์แห่งเอเชีย และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการ
ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  โดยปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่างๆ และวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดงานครบรอบ 20 ปี , เข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA 
MOTOCHALLENGE 2015 ได้อันดับท่ี 1 ภาคตะวันออก , เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

3. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

 
4. ข้อมูลด้านหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่เปิดสอน 

             1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ 
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีความช านาญวิชาชีพเฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติ

ท่ีเหมาะสมกับการท างาน ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา 2 ลักษณะคือ 
ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ) โดยรับผู้ส าเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้
เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ  

1.   สาขาวิชาช่างยนต์  
2.   สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
3.   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
4.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5.   สาขาวิชาการบัญชี  
6.   สาขาวิชาการตลาด  

   2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Education) 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาอบรมฝึกหัดวิชาชีพให้แก่ ผู้ส าเร็จการ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่านักศึกษาท่ีส าเร็จจากระบบนี้จะ
เป็นพนักงานท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม มีความสามารถท้ังทางด้านทักษะ ความรู้ และความเล่ือมใส ศรัทธาใน
วิชาชีพท่ีได้รับ สามารถหางานท าได้ง่าย เพราะนักเรียนในระบบนี้จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกว่า
ระบบการเรียนแบบอื่นๆ ส่วนสถานประกอบการยังได้บุคลากรท่ีตรงตามความต้องการของตนเอง เนื่องจาก
นักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพ ตามลักษณะของงานสถานประกอบการมาโดยตลอด ซึ่งสถานประกอบการ ไม่
ต้องน านักศึกษาท่ีจบแล้วไปฝึกอบรมหรือฝึกงานอีก ปัจจุบัน เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
โรงแรม  
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   3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ 
วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระบบปกติ รับสมัครผู้ท่ีมีพื้น

ความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาการบัญชี  4. สาขาวิชาไฟฟ้า 
2. สาขาวิชาการตลาด  5. สาขาวิชาเครื่องกล 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี (Dual Vocational 

Education) 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

   5) จัดฝึกการอบรมวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ ตามโครงการต่าง ๆ เช่น 
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ A-TECH  
2. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3. โครงการศูนย์อบรม YAMAHA 
 

5. ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 

 มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีช่ือวิทยาลัย ท่ีอยู่ และรูปสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วยเรือใบ หมายถึง แหล่งเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาท่ีจะน าทางไปสู่ความส าเร็จและความมั่งคง
ในอนาคต 
 6. สีประจ าวิทยาลัย  คือ  สีขาว-สีแดง 

สีขาว หมายถึง   ความบริสุทธิ์ 
 สีแดง หมายถึง   ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง รวมพลัง 
 

 7. ปรัชญาประจ าวิทยาลัย 
 ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่ทักษะ 

ศึกษาดี หมายถึง จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ สามารถประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้ 

มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ รู้จักหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ใฝ่ทักษะ หมายถึง  มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพ 
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8. เอกลักษณ์  (Example)  
สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 
 
9. อัตลักษณ ์(Identity)  
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

10. วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
 

11. กลยุทธ์ 
1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถด ารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน 

5. ส่งเสริมการท าโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสานประกอบการและชุมชน 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

12. พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 
3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
13. เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
นางสาวดวงดาว  นวลค า 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นางสาวไพรสุดา หมัน่หาดี 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นายเกรียงศกัด์ิ ไชยภาพ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

นายวีรวฒัก ์ นิลโมจน ์
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนงำนและความร่วมมือ 
นางสาวนงคนุ์ช  สมุทรดนตรี 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวชิำกำร 

นายภทัรพล ปลงไสว 
 

หัวหน้ำฝ่ำยกจิกรรม 
นางชาญา  สมแกว้ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
นายนพพร วฒันสิทธ์ิ 

 

1.งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
 -งานบุคลากร 
 -งานพสัดุ/ครุภณัฑ ์
 -งานแม่บา้น 
 -งานร้านคา้ 
2.งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 -งานประกนัอุบตัิเหตุ 
3.งำนอบรมพัฒนำครู 
4.ฝ่ำยทะเบียน 
 -งานอุดหนุน 
 -งานระเบียน 
 -งานสารบรรณ 
5.งำนบัญชีและกำรเงิน 
 -งานจดัซ้ือ 
 -งานการเงิน 
 -งานบญัชี 
 -งานมินิมาร์ท 
6.งำนแม่บ้ำน คนสวน 

 
 

1. งานพฒันาวนิยัผูเ้รียน  

2. งานดูแลติดตามผูเ้รียน 
 3. งานการบริหารความเส่ียงใน
สถานศึกษา  
4.งานนักศึกษาวชิาทหาร 
5.งานอาคารสถานที่ / ซ่อมบ ารุง 
6. งานกิจกรรมเขา้แถว   
7. งานกิจกรรมชมรม มีหน้าที่และ
ความรับผดิชอบ 
8. งานโครงการ / กิจกรรมวทิยาลยั  
9.งานครูที่ปรึกษา 
10. กิจกรรม  Home Room 
 

1.งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

2.งานบริการ/ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

3.งานส่ือส่ิงพิมพ ์

4.งานส่ือออนไลน์ 

5.งานระบบการศึกษาออนไลน์ 

 

1.งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.งานแนะแนวประชาสัมพนัธ์ 

3.ยอดนกัเรียนภาคเชา้/สมทบ 

4.งานดูแลนักเรียนภาคสมทบ 

5.งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 

6.งานแนะแนวศึกษาต่อและรับสมคัร 

 

1.งานวางแผนและงบประมาณ 

2.งานพฒันาส่ิงประดิษฐ์ครู 

3.  งานวจิยัครู 

4. งานนวตักรรมและโครงงาน 

5.แผนประจ าปี 

6.แผน 3 ปี 

7.ปฎิทินวทิยาลยั/ฝ่าย 

8. งานส่งเสริมผลผลิตและ

ประกอบธุรกิจ (ศนูย์บ่มเพาะ) 

 

 

 

หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร 
นางวนัวิสา  โรจนบุญธรรม 

 
1. งานวดัผลประเมินผล 
2.  งานส่ือการเรียนการสอน 
3.  งานทดสอบมาตรฐาน 
4.  งานแผนกวิชา 
5.  งานหลกัสูตรและการสอน 
 6  โครงงานวิชาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา   
7.งานส่ิงประดิษฐน์กัเรียน 

8.งานประกวดแข่งขนันกัเรียน 

9.งาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

10.ศูนยท์ดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ (สพร.) 

11.  งาน  E-learning 

12.งานนิเทศการสอน 

13.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

14. งานหนงัสือแบบเรียน 

15. ฝึกงาน  

16.ทวิภาคี / อาชีวศึกษานอกระบบ 

17.ตารางสอน 

18.โปรแกรม Speexx 

 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 



 

     

 

หน้าที่ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร

พัทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 และเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มี
ความชัดเจนและเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

แผนงานผู้อ านวยการ 
 มีหน้าท่ี ก ากับติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา และปฏิบัติงานดังนี้ 

1.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.  วางแผนการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  วางแผนการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
4.  ก าหนดกอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
5.  ก าหนดมาตรการและการด าเนินงาน  การควบคุม  การตรวจสอบและการติดตามผลการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาฝ่าย/แผนก/งาน 
6. ควบคุมดูแลให้ทุกฝ่าย/แผนก/งานจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
7. เสนอจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาทุกฝ่าย/แผนก/งาน 
8. จัดท ารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย 
9. รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

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

การศึกษา 
2.  งานวิเทศสัมพันธ ์
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์ 
2. ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และจัดท ารายงานผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เกี่ยวกับ

การท างานและการศึกษาต่อ 
4. วางแผนก าหนดแนวทางในการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า 
5. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการแนะน าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ปวส.2 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

 
 
 



 

 

แผนงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนาวินัยผู้เรียน 
2. งานดูแลติดตามผู้เรียน 
3. งานการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 
4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
5. งานอาคารสถานท่ี 
6. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
7. งานพยาบาล 
8. งานกิจกรรมเข้าแถว 
9. งานกิจกรรมชมรม 
10. งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
11. งานผลิต วารสารและคู่มือนักเรียน 
1. งานพัฒนาวินัยผู้เรียน    
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1.1   วางแผนการด าเนินงานของงานพฒันาผู้เรียนและ จัดท าแผนปฏิบัติการของงานในเรื่อง  

การพัฒนาวินัยผู้เรียน ดังนี ้
               1)  การแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา  

-  ตรวจเครื่องแต่งกายในตอนเช้าทุกเช้า  ท้ังกลุ่มท่ีมาเข้าแถวปกติ และกลุ่มท่ีมาสาย 
-  ควบคุม การแจกและรับเอกสาร  ใบบันทึกพฤติกรรมคืน   (บันทึก จากอาจารย์ท่ี 
    ปรึกษา  แผนก  ฝ่ายฯ    และทุกส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีดูและเรื่องวินัย การแต่งกาย  ) 

              2)  การเข้า-ออกสถานศึกษา 
              3)  รณรงค์เกี่ยวกับการแต่งกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ 
       1.2   ก ากับ ติดตาม ดูแล แก้ไข  สรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคล แต่งต้ังครูเวรในการ

ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา   ดังนี้ 
         1)   การควบคุม ดูแลนักเรียนตอนเช้าต้ังแต่เวลา 07.20-07.50 น.  
         2)   การควบคุม ดูแลนักเรียนตอนเข้าเรียนสาย ต้ังแต่เวลา 07.50-08.20 น. 
         3)   การควบคุม ดูแลนักเรียนรายคาบประจ าวัน ด้านหน้า  และด้านหลัง ท่ีจอดรถ 
           1.3    การควบคุมคะแนนพฤติกรรม ของนักเรียน นักศึกษา 

       1)   สรุปคะแนนพฤติกรรมของผู้เรียน และด าเนินการดังนี้  
  40 – 59 คะแนน  แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
  60 – 79 คะแนน  เชิญผู้ปกครองและท าทัณฑ์บน  

80 – 100คะแนน เชิญผู้ปกครองและพักการเรียน / ย้ายสถานศึกษา 
           * เมื่อนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเกินกวา่เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 70 ขึ้นไปให้นักเรียนเข้า 



 

 

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยกิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจัดให้ เช่น เข้าค่ายทหาร , การบวช 
      ** การพักการเรียน/ย้ายรอบการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาและอยู่ใน 
ดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณา  
       1.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการปรับตัวในสังคมของนักเรียน นักศึกษา 
       1.5   ประสานหน่วยงานภายนอกในการอบรมและ ท ากิจกรรมพัฒนาวินัยให้กับนักเรียนนักศึกษา 

2. งานดูแลติดตามผู้เรียน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

              2.1   วางแผนการด าเนินงานของงานดูแลติดตามผู้เรียนและจัดท าแผนปฏิบัติงานในเรื่องการ
ดูแลติดตามผู้เรียน 

   2.2   ดูแลและติดตามการมาเรียน  การเข้าเรียน  การหนีเรียน  การขาดเรียนของผู้เรียน 
       1)   ก ากับติดตามในเรื่องของการเช็ดการมาเรียน  เวลาเรียน  การขาดเรียน  การหนีเรียน 
       2)   สรุปสถิติประจ าสัปดาห์ 
       3)   บันทึก/ประเมินผลการท างาน ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตาม 

ประจ าสัปดาห์/เดือน  
     2.3   จัดท าสถิติการเรียน(การขาด ลา มาสาย ) และการ Drop Out ของนักเรียนรายเดือน  

             2.4   ก ากับติดตามงานอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนก 
           1)   สรุปและตรวจสอบการติดตามของท่ีปรึกษา 

      2)   ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ถึงเรื่องการแจ้งผู้ปกครองถึงพฤติกรรมการมาเรียน 
      3)   บันทึกการแก้ไขเรื่องพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน-นักศึกษาในรายท่ีขาดเรียน   
      4)   สรุปผลกการด าเนินงานในเรื่องพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน-นักศึกษา 

             2.5   ประสานงานและติดตามดูแลพฤติกรรมผู้เรียน 
            1)   จัดท าข้อมูลท่ีอยู่ ประวัติของนักเรียน-นักศึกษา 

      2)   แยกข้อมูล/สาเหตุ และพฤติกรรมผู้เรียนท่ีมีความเส่ียง เพื่อคัดกรองผู้เรียน 
      3)   ประสานผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ 

             2.6   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวทิยาลัยกับผู้ปกครอง 
      1)   จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการประชุมเครือข่าย 

ผู้ปกครอง  
      2.7   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งานของวิทยาลัย  ผู้ปกครองและ

หน่วยงานภายนอกในการติดตามผู้เรียน 
                1)   ประสานงานกับผู้ปกครอง  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ฝ่าย  แผนก ในเรื่องพฤติกรรมของผู้เรียน 
             2)   ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการติดตามนักเรียนท่ีประสบปัญหา 
        3. งานการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา  
            3.1  วางแผนในการด าเนินงานในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา ด้านยาเสพติด  ด้านการ   
ทะเลาะ วิวาท ด้านภาวะเส่ียงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  และการสร้างความสามัคคี  

      3.2   จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น  



 

 

            3.3   ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุขของผู้เรียน ดังนี้ 
            1)   ตรวจสารเสพติด ทุกห้อง ทุกระดับช้ัน  ทุกแผนก โดยการให้ปัสสาวะทุกคน   

      2)   บันทึก  สรุป  กรณีท่ีพบสารเสพติดให้เข้าโครงการ (อ.สัญญา)  โครงการบวชด้วย 
      3)   จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา ลด  ละเลิกอบายมุข  ยาเสพติด 

3.4 ดูแลสวัสดิภาพของผู้เรียนท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 
                 1)   ควบคุม  และปอ้งกันการทะเลาะวิวาท  ท้ังภายใน  และภายนอกของสถานศึกษา   

            2)   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการควบคุม / ระงับเหตุระหว่าง
สถานศึกษา 

3.5  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก ของวิทยาลัย  ผู้ปกครองและหน่วยงาน   
     ภายนอก ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน ร่วมกันทุกฝ่าย 

4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ ์
             4.1 งานแนะแนว  

     1)   วางแผนการด าเนินงานของงานแนะแนว 
        1.1  จัดท าแผนปฏิบัติงานในการแนะแนวภายในและภายนอกสถานศึกษา 

             2)   ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ และประสานงานกับ 
ทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาของนักเรียน – นักศึกษา 
                  2.1  จัดท าข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง 
                  2.2  สรุปสถิติ สาเหตุ/ปัญหาและผลการให้ค าปรึกษา 
             3)   ก ากับติดตามดูแลนักเรียน-นักศึกษาทุน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ท่ีได้รับทุนการศึกษาของ  
วิทยาลัย  
             4)    ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ให้มีความเข้าใจในการแนะน า 
ผู้ปกครอง และนักเรียน  
   5)   จัดท าระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยเป้าหมายในการเข้าแนะแนวเพื่อมาเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัย 

  5.1  ส ารวจรายช่ือ – ท่ีอยู่ วิทยาลัย , สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกท่ี 
ติดต่อประชาสัมพันธ์ 

  5.2  สรุปจ านวนนักเรียน – นักศึกษาท่ีสมัครเรียนในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แบ่งตาม 
สาขาวิชา และรอบการเรียนและสถานศึกษาเดิมพร้อมสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

5.3  สรุปสถิตินักเรียน – นักศึกษาท่ีมอบตัวในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แบ่งตาม 
สาขาวิชาและรอบการเรียนและสถานศึกษาเดิมพร้อมสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

5.4  สรุป จ านวนนักเรียนระดับ ปวช.3 ของวิทยาลัยท่ีศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยเดิมพร้อมสถิติ                   
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
           6)  วางแผนกลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษา  
      6.1  วางแผนการแนะแนวปีการศึกษาต่อไปให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม ทุกปี 
          7)  ประเมินผลงานต่าง ๆ ของงานแนะแนว 
        4.2  งานประชาสัมพันธ์ 



 

 

              1)   วางแผนการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ 
                1.1  จัดท าแผนปฏิบัติการของงานในการประชาสัมพันธ์กิจการของวิทยาลัย 
     2)  ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา 

 2.1  หาข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน  
 2.2  รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่างๆท้ังภายในและภายนอกทุกด้าน 
 2.3  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

    3)  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
-  โบรชัวร์ต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-  หนังสือขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อ 

             4)   ให้ค าปรึกษา และแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน – นักศึกษา ในการหารายได้เสริมระหว่างเรียน 
             5)   วางแผนการจัดหางาน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
             6)    รวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการในท้องถิ่นและติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน สถาน 
ประกอบการเพื่อการจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา  
         5. ด้านอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง  

  1)   วางแผนการด าเนินงานของงานอาคารสถานท่ี 
  2)   ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานท่ีบริเวณวิทยาลัย 
  3)   ดูแลรักษาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ เหมาะสม 
  4)   ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดห้อง พัดลม ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
  5)   ซ่อมบ ารุง เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
  6)   ประสานงานกับผู้สอนวิชาปฏิบัติ ประกาศระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องมือ  

การใช้ห้องปฏิบัติแต่ละห้อง 
 7)  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 8)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการใช้งานอาคารสถานท่ี 

         6.  งานนักศึกษาวิชาทหาร 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

           1)  วางแผนการด าเนินงานของงานนักศึกษาวิชาทหาร 
           2)  ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการจัดท าโครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
           3)  รับสมัคร และด าเนินการด้านเอกสารในการ จัดการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 
           4)  ก ากับ  ติดตามดูแลการเรียนนักศึกษาวิชาทหารประสานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารและ  
                ผู้ปกครอง 
           5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งานของวิทยาลัย  ผู้ปกครอง  และหน่วยงาน 
               ภายนอกเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
           6)   ส ารวจข้อมูลผู้เรียนท่ีต้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
           7)   ประสานงานการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
           8)   ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
 



 

 

   7. งานพยาบาล 
  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

           1)  วางแผนการด าเนินงานของงานพยาบาล 
          2)  จัดท าบันทึกข้อมูลในการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 
          3)  จัดท าบันทึกสถิติข้อมูลการใช้ห้องพยาบาล 
          4)  จัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพประจ าปี 
          5)  บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสรุปเหตุในการรักษาพยาบาลประสานงานให้ความร่วมมือกับ 
            ฝ่าย / แผนก / งานของวิทยาลัย  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานภายนอกในเรื่องการดูแลสุขภาพของ ผู้เรียน 
\ 

    8. งานกิจกรรมเข้าแถว 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1)  วางแผนการด าเนินงานของงานกิจกรรมเข้าแถว 
   2)  ก ากับ ติดตาม ดูแล แก้ไขพฤติกรรมการเข้าแถว 
       2.1  ดูแลพฤติกรรมการเข้านักเรียน-นักศึกษาตอนเช้า ต้ังแต่เวลา  7.45 – 8.20 น. 
       2.2  ก ากับให้นักเรียน-นักศึกษาแยกย้ายเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 
       2.3  ดูแลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลหน้าเสาธง พร้อมสรุปข้อมูลข่าวสารแจ้ง 

อาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับจัดโฮมรูม  และส่งข้อมูลให้งานศูนย์ข้อมูลจัดขึ้นเว็ปไซด์ ของวิทยาลัยต่อไป 
       2.4  สรุปสถิตินักเรียน-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวประจ าวัน  
       2.5  จัดเวรให้นักเรียน-นักศึกษา เชิญธงชาติ  และสวดมนต์ ทุกวัน  
       2.6  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารหน้า 

เสาธงเพื่อสร้างภาวะผู้น าและการกล้าแสดงออก 
      2.7  ประสานงานกับฝ่ายท่ีมีการแจกรางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

   1)  ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าของนักเรียน-นักศึกษาประจ าเดือน 
   2)  จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน-นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินประจ าเดือน 
   3)  ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาตอนเช้าพร้อมสรุปรายงาน 

    9. งานกิจกรรมชมรม 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

            1)  วางแผนการด าเนินงานของงานกิจกรรมชมรมโดยแยกการด าเนินงานตามแผนกวิชา 
            2)  จัดให้มีชมรมอิสระภายในแผนกวิชา แผนกละ 5 ชมรม 
            3)  จัดให้มีกิจกรรมร่วมของนักเรียนภาคสมทบ 
           4)  ก ากับติดตามดูแลและสรุปผลการจัดกิจกรรมชมรม 
            5)  จัดกิจกรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
            6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งาน / ชมรมต่าง ๆ  

   10. งานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

          วางแผนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
           1)  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



 

 

           2)  จัดโครงการทะนุบ ารุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
           3)  จัดโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย 
           4)  จัดโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
           5)  จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง 
           6)  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาท้ังภายในและภายนอก 
           7)  จัดโครงการตอบสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
           8)   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย / แผนก / งานของวิทยาลัย 
         11. งานผลิต วารสารและคู่มือนักเรียน 
       มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
           1)  วางแผนการด าเนินงานในการจัดเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ งานผลิต วารสารและคู่มือนักเรียน 
           2)  ประสานหน่วยงานต่างๆด้านข้อมูลในการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 
แผนงานฝ่ายวิชาการ 

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

1. งานวัดผลประเมินผล 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    1)  วางแผนการด าเนินงานของงานวัดผลประเมินผล 

2)  ศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบวัดผลอย่างละเอียดสามารถอธิบายได้ 
3)  วางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและเวลาเรียน   
4)  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  แบบฟอร์ม  และเครื่องมือท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ด าเนินงานวัดผลและ

ประเมินผลให้พร้อมและเพียงพอ 
5)  จัดสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ  ประชุมปฏิบัติการจัดสร้างข้อสอบ  เป็นไปตามเกณฑ์

ก าหนด 
6)  จัดเรียนซ่อมเสริมเพื่อปรับระดับคะแนนให้นักเรียน-นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  



 

 

7)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับช้ัน  และน าผลการ
วิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  

8)   ติดตามและตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผล  ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ   
9)    มีการประชาสัมพันธ์ด้านงานวัดและประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
10)  ก าหนดรูปแบบการออกข้อสอบของครูผู้สอนท่ีชัดเจนโดยให้ออกข้อสอบให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน รายวิชา 
11)  รวบรวมข้อสอบบันทึกในคลังข้อสอบแยกเป็นรายวิชาและมาตรฐานรายวิชาใช้ระยะเวลา 1 ปี

การศึกษาเพื่อรวบรวมและจัดท าแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 
12)  ด าเนินการทดสอบโดยคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ ทดสอบผู้เรียน และเก็บข้อมูลผลการ

ประเมินคุณภาพข้อสอบ 
      13)   ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

14)   ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล 
 

2.  งานสื่อการเรียนการสอน 
  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1)  วางแผนการด าเนินงานของงานส่ือการสอน 
2)  จัดหาบริการวัสดุประกอบหลักสูตร  และส่ือการเรียนการสอนแก่อาจารย์อย่างเพียงพอและ 

ครบถ้วนทุกสาขาวิชา  มีการส ารวจความต้องการ วางแผนเพื่อจัดหา และด าเนินการ บริการ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์ส่ือหรือวิธีการใหม่ ๆ  ท่ีจะน ามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการ 

4)  จัดให้มีศูนย์ส่ือหรือศูนย์วิชาการวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตและบริการส่ือแก่อาจารย์ผู้สอน  
เพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานทางด้านวิชาการ 

5)  ส่งเสริมให้รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์ส่ือหรือวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานวิชาการ 

6)  แสวงหาแหล่งวิทยาการท่ีเป็นส่ือการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น บุคลากร สถานท่ี
ประกอบการ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

7)  จัดให้มีการติดตาม  และประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ   
8)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานส่ือการสอน 
 

3.  งานทดสอบมาตรฐาน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      1)  วางแผนการด าเนินงานของงานทดสอบมาตรฐาน 
      2)  จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับและได้รับ
คัดเลือกให้ ใช้ในการทดสอบความรู้ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 



 

 

  3)   การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติโดยประสานความร่วมมือกับสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี กระทรวงแรงงานฯ  

 

4.  งานวิจัย 
         มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      1)  วางแผนการด าเนินงานของงานวิจัย 
      2)  วางแผนแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยของครู อาจารย์  / วิจัยแผนก / วิจัยสถาบัน 
      3)  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย และช้ีแจงให้ครูอาจารย์รับทราบ 

    4)  ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัย 
      5)  ติดตามผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป 
      6)  เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ  
      7)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการท าวิจัย 

 

5.  งานแผนกวิชา 
   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      1)  วางแผนการด าเนินงานของงานแผนกวิชา 
      2)  จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาสัปดาห์ละครั้งเพื่อบริหารงานในแผนกอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ให้ข้อแนะน าหรือให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแผนกวิชา 
       3)  ติดตามผลการด าเนินงานของแผนกวิชาด้านวชิาการ 
       4)  ติดตามดูแลงานกิจกรรมส่งเสริมวิชาการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 

6.  งานหลักสูตรและการสอน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

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

   4)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
     5)  จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้ครบทุกระดับช้ัน 
     6)  วางแผนการจัดการในกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์  

  -  ส ารวจและจัดแบ่ง รายวิชา     
  -  จัดเตรียมครูผู้สอนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรยีน    
  -  จัดตารางเรียน     ตารางสอน   ตารางสอบ จัดเตรียมข้อสอบให้เพียงพอ     
  -  จัดวัสดุ/ครุภัณฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจ าเป็น    

            -  ประสานแผนกวิชาต่างๆ จัดสถานท่ี  อุปกรณ์  เครื่องมือและห้องพิเศษเพื่อสนับสนุน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ตามสภาพความพร้อมของวิทยาลัย 



 

 

    7)   จัดให้มีแผนการสอน และบันทึกผลหลังการสอนให้ครบถ้วนทุกสาขาวิชา 
    8)   จัด อาจารย์ประจ าวิชา  ให้เหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์  
    9)   ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       -  การนิเทศการสอน    แบบบันทึกการสังเกตการสอน    
       -   สรุปแบบบันทึกหลังสอน     

   10)  จัดอาจารย์เข้าสอนแทนอาจารย์ท่ีขาดหรืออาจารย์ท่ีไม่มาปฏิบัติงาน  โดยมีการบันทึก 
มอบหมายงานและ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าแผนก 

  11)  ส่งเสริมให้ผู้สอนให้มีการปรับปรุงการสอน  ใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ  และเลือก 
กิจกรรมการสอนโดยเน้นฐานสมรรถนะ 

12)  จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
13)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการ

สอน 
 

7.  งานนิเทศการสอน 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1)  วางแผนการด าเนินงานของงานนิเทศการสอน 
   2)  ศึกษาและท าความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติในการนิเทศภายในให้ชัดเจน 
   3)  สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ  และอาจารย์ผู้สอน  เพื่อการยอมรับซึ่งกันและกัน 
   4)  จัดให้มีเครื่องมือวัสดุ  เอกสาร  อย่างเพียงพอ   สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีหน้าท่ีนิเทศการสอน
เข้าใจแบบฟอร์มการนิเทศการสอนในช้ันเรียน โดยการนิเทศสังเกตการณ์เรียนการสอนท้ังผู้สอนและผู้เรียน   

5)  ด าเนินการนิเทศตามแผนและโครงการท่ีก าหนดโดยจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ
เลือกใช้กิจกรรมนิเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

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

8.  งานฝึกงาน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

    1)  วางแผนการด าเนินงานของงานทวิภาคีและฝึกงาน 
    2)  ประชุมช้ีแจงคู่มือการจัดการฝึกงานของนักศึกษาระบบปกติและทวิภาคี ให้กับครูและนักเรียน 
นักศึกษา 

3)  จัดท าปฏิทิน ก าหนดแผนการด าเนินงานฝึกงานประจ าปีของนักศึกษา 
4)  จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงาน 
5)  จัดนิเทศติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน-นกัศึกษา 
6)  ส ารวจประสานงานสถานประกอบการในการรบันักศึกษาฝึกงาน 
7)  ส ารวจประสานงานสถานประกอบการในการท าความร่วมมือในการจัดการศึกษา 



 

 

8)  จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา 
9)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานฝึกงาน 

 

9. งานนวัตกรรมและโครงงาน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

     1)  วางแผนการด าเนินงานของงานนวัตกรรมและโครงงาน 
     2)  การพัฒนานวัตกรรม / ส่ือการเรียนการสอน ครู-อาจารย์ 
    -  ก าหนดแนว ข้ันตอน  วิธีการในการพัฒนา / จัดท าส่ือส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม  ส่ือการ  
เรียนการสอนของวิทยาลัย 

-  วางแผนการด าเนินงานประจ าปี ในการพัฒนา / จัดท าส่ือส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม 
ส่ือการเรียน  ของครูอาจารย์ 

-  ประสานความร่วมมือ ด้านงบประมาณ  และระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในการ 
พัฒนา / จัดท าส่ือส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม  ส่ือการเรียนของครูอาจารย์ 
 -  ประสานงานคณะกรรมการประเมินการพัฒนา / จัดท าส่ือส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม ส่ือการเรียน 
ของครูอาจารย์ 

-  เผยแพร่ผลงาน การพัฒนา / จัดท าส่ือส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมส่ือการเรียนของครูอาจารย์ 
     3)  โครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา   
    -   ก าหนดแนวทางขั้นตอน รูปแบบการจัดท าโครงงานวิชาชีพ ส าหรับนักเรียนนักศึกษา  
และท าความเข้าใจกับทุกแผนกวิชา 

-   ก าหนดปฏิทินการน าเสนอผลการท าโครงงานวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา 
 -   ติดตามและประเมินผลการจัดท าโครงงานวิชาชีพโดยแผนกเป็นผู้รวบรวมน าเสนอ รายงานผล 
การด าเนินงาน 

-   เผยแพร่ผลงาน โครงงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาผ่านส่ือต่างๆ ต่อไป 
     4)   ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการจัดท าวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 
 

10.  งาน  E-learning 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

      1)  วางแผนการด าเนินงานของงาน E-learning  
      2)  ประสานงานกับแผนกวิชาในการจัดท า E-learning 
      3)  อบรมและบริการความรู้ในการจัดท าส่ือ E-Learning ให้กับอาจารย์และบุคลกรท่ีสนใจ 
      4)  จัดท าระบบการเข้าใช้ E-learning ของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับพร้อมสถิติการเข้าใช้ 
     5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการจัดท า E-learning 
     6)  สรุปสถิติการเข้าใช้งานการปรับปรุงข้อมูลบทเรียน E-Learning อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 



 

 

แผนงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
1. งานบุคลากร 
2. งานสารบรรณ 
3. งานทะเบียน 
4. งานกองทุน กยศ. 
5. งานประกันอุบัติเหตุ 
6. งานแม่บ้าน 

 

1.  งานบุคลากร 
    มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1)   วางแผนการด าเนินงานของงานบุคลากร 
   2)   ด าเนินการรับสมัครบุคลากร ประสานงานการสอบคัดเลือกบุคลากร 
   3)   จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
   4)   จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   5)   รายงานสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสัปดาห์ให้ผู้บริหารทราบและสรุปท้ังปีการศึกษา 
   6)   ตรวจสอบการปฏิบัติงานบุคลากรเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนการสอน 
   7)   อ านวยความสะดวก และดูแลอาจารย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

-   การท าบัตรประจ าตัวครู 
-   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
-   การลากิจ ลาป่วย 
-   การบรรจุ และการถอนบรรจุ 
-   ประกันสังคม 
-   ประกันอุบัติเหตุของครู 

   8)  ควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียนวินัยของวิทยาลัย 
  9)  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ าปี 

10)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 

 2.  งานสารบรรณ 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1)  วางแผนการด าเนินงานของงานสารบรรณ 
  2)  ควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
ของวิทยาลัยและทางราชการ 
   3)  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ หนังสือการในวิทยาลัย ท าบันทึก ค าส่ัง ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร ตรวจสอบเรื่องราวเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
  4)   เก็บรวบรวมรักษาหนังสือภายในภายนอก และหลักฐานของทางวิทยาลัยทุกประการ 
  5)   ให้ความสะดวกแก่ฝ่าย/แผนก/งานในวิทยาลัยในการค้นหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
  6)   ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการท าหรือออกข่าวสารของทางวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัย 
  7)   ด าเนินการเรื่องการส่ังและจ าหน่ายหนังสือและสรุปรายงานการจ าหน่ายหนังสือ 



 

 

8)   ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 

3.  งานทะเบียน 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)   วางแผนการด าเนินงานของงานทะเบียน 
  2)   จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
  3)   ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ 
  4)   ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
  5)   รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลง
ใน   ระเบียบแสดงผลการเรียน 
  6)   ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนาระเบียบแสดงผลการ
เรียน ใบรับรองผลการเรียน 
  7)   ด าเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร 
  8)   รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น 
การลาออก การพักการเรียน การโอนย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด 
ฯลฯ 
  9)   ส่งแบบส ารวจ และรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

10)  จัดท าข้อมูลและประสานเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุน 
11)  จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตาม

ความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
12)  ประสานงานการจัดงานรับประกาศนียบัตรของนักเรียน 
13)  จัดท ารายงานผลงานต่างๆในแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบ  ดังนี้ 
-  รายงานยอดนักเรียนประจ าเดือน 
-  รายงานยอดนักเรียน จ าหน่าย ลาออก ลาพักการเรียน  
-  รายงานยอดนักเรียนจบในแต่ละปีการศึกษา 
-  รายงานจ านวนนกัเรียนท่ีลงเรียนภาคฤดูร้อน 
14)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 

 

4.  งานกองทุน กยศ. 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการด าเนินงานของงานกองทุน กยศ. 
  2)  ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  3)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ 
  4)  ด าเนินการจัดสรร-จัดสรรหาผู้กู้ตามระเบียนของกองทุนฯ 
  5)  จัดท าสัญญาการกู้ยืมตามระเบียบของกองทุนฯ 
  6)  จัดท ารายงานต่างๆท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้บริหารทราบหลังเสร็จการด าเนินงานแต่ละงานทันที 
  7)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยเกี่ยวกับงานกองทุน 
 

 
 
 



 

 

5.  งานประกันอุบัติเหตุ 
     มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการด าเนินงานของงานประกันอุบัติเหตุ 
  2)  จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา บุคลากรทุกระดับประสานกับบริษัทประกันภัย 
  3)  จ าท าใบส่งตัวให้บุคลากรและนักเรียน-นักศึกษาเข้าท าการรักษาท่ีโรงพยาบาลตามก าหนดท่ี
ระบุไว้ในสัญญาการท าประกันอุบัติเหตุ 

4)  จัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อปีการศึกษา 
 5) ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานผู้ช่วยผู้จัดการ และบัญชีและการเงินในการเบิก จ่าย

ด้านประกันอุบัติเหตุ 
 

 6.  งานแม่บ้าน 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการด าเนินงานของงานแม่บ้าน 
  2)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  จัดสรรแบ่งงานให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง 
  4)  จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัย 
 
7. งานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1)  วางแผนการด าเนินงานของงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  2)  ดูแลควบคุมการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้
  3)  ประสานพัฒนาโปรแกรม จัดท าสถิติการใช้บริการ 
  4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู ้
  5)  จัดสภาพและบรรยากาศของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้น่าเข้าใช้บริการ 
  6)  จัดท าระบบการยืมและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานของวิทยาลัยในการใช้ศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู ้

 

  8. งานระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่าย 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    1)  วางแผนการด าเนินงานของงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    2)  ควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
    3)  สนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นสมควร 
    4)  ควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
    5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่าย/แผนก/งานในการบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
    6)  ระบบ E-Learning  และสารสนเทศ  
 

     9.  งานบริการสารสนเทศ 
        มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     1)  วางแผนการด าเนินงานบริการสารสนเทศ 



 

 

     2)  จัดวางระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความเช่ือมโยงท่ังท้ังองค์กร 
     3)  จัดท าฐานข้อมูลการให้บริการ WI-FI กับนักเรยีนนักศึกษา 
     4)   จัดท า Website ของวิทยาลัยและฝ่ายต่างๆของวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ 
     5)   ถ่ายภาพ และ วีดีโอในกิจกรรมต่างของวิทยาลัย 
    6)   ประสานการประมวลภาพกิจกรรมข้ึน Website ของวิทยาลัยหลังเสร็จกิจกรรมทันที 
     7)   ประสานและอบรมการจัดท า Website ให้กับแผนกวิชา ในการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพ 

 

การวิเคราะห์ภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานั้น พบว่ามีวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาแบบเดียวกันหลายแห่ง จึงเกิดการแข่งขันกันส่งผลให้จ านวนผู้เรียนน้อยลง 
และไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของนักเรียนแรกเข้าได้ตรงตามคุณสมบัติ กฎหมายและระเบียบในการ
บังคับใช้ระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนยังมีความเหล่ือมล้ ากัน อีกท้ังปัญหาจากสภาพครอบครัว
ส่งผลต่อการดูแลผู้เรียน รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
มาก จึงเกิดการเลียนแบบในหมู่เยาวชน ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม แต่วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่ในใกล้นิคม
อุตสาหกรรมจึงเอื้อโอกาสให้ผู้เรียนสามารถท างานล่วงเวลาเป็นรายได้เสริมและ สามารถท าความร่วมมือ
ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) “Eastern Economics Corridor Development” ส่งผลให้ผู้เรียนสายอาชีพมีงานท า 
ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
 

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
จุดแข็ง 
1.โครงสร้างการบริหารมีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
3.บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 
4. วิทยาลัยฯมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  
จัดการสถานศึกษา เพื่อรองรับการข้าถึงแหล่งข้อมูลของบุคลากร 
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เรียน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการและชุมชน 
6.มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียน 
7.มีเครือข่ายองค์กรภายนอกในการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ชุมชนและสังคม 
8.วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสนับสนุนได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
9.บุคลากรให้ความร่วมมือและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาน
ประกอบการกับแผนกวิชาในการจัดการศึกษา ยังไม่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระบบการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ไม่
ทันสมัย 
3.ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตาม
สมรรถนะท่ีก าหนดในหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพท่ี
ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
4. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 
5.ขาดแรงจูงใจในการต่อยอดเพื่อสร้างการวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
6.การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายไม่ครบตามขั้นตอน 
PDCA ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
7.โครงการของประเภทวิชาพาณิชยกรรมและ
บริหารธุรกิจ ยังไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
8.ขาดการบรณาการงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  
9.ขาดแคลนผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ และการโรงแรม 
10.บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ไม่เพียงพอจึงท าให้ครูมี
ภาระงานมากขึ้น 



 

 

2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat – T) 
1. สถานประกอบการในภาคตะวันออกมีความหลากหลาย
และต้องการแรงงานท่ีมีคุณภาพและความสามารถด้านภาษา
ท่ีหลากหลาย 
2. วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่ในใกล้นิคมอุตสาหกรรมจึงเอื้อโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถท างานล่วงเวลาเป็นรายได้เสริมและ และ
สามารถท าความร่วมมือด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
3.ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย 
4.รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง
ระดับนโยบายและงบประมาณส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชนให้มีความเท่าเทียมกับภาครัฐ อีกท้ังเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น 
5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
“Eastern Economics Corridor Development” ส่งผลให้
ผู้เรียนสายอาชีพมีงานท า 
6.การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษามีความหลากหลาย 
ส่งผลให้ครูและผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่หย่าร้าง แยกกันอยู่ และประกอบ
อาชีพในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลต่อการดูแลผู้เรียน 
2. มีวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาแบบเดียวกัน
หลายแห่ง จึงเกิดการแข่งขันกันส่งผลให้จ านวนผู้เรียน
น้อยลง และไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของนักเรียนแรก
เข้าได้ตรงตามคุณสมบัติ 
3.ภาคธุรกิจ สถานประกอบการยังไม่เข้าใจการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุน
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญ
กับสถานศึกษาภาครัฐมากกว่าเอกชน 
4. กฎหมายและระเบียบในการบังคับใช้ระหว่างสถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชนยังมีความเหล่ือมล้ ากัน 
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีรับ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามาก จึงเกิดการเลียนแบบในหมู่
เยาวชน  ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 

 



 

     

บทท่ี 4 
การบริหารงานของสถานศึกษา 

 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ โดยมีพันธกิจ เป้าหมาย ดังท่ีปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
 

พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
ตารางแสดงพันธกิจ/เป้าประสงค์ 

พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

1.ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล 

2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ  

 3.บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

3.สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในการจัด
การศึกษา 

4.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม 

 
4.ส่งเสริมโครงการงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

5.โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สังคม 

 
 



 

     

การพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ  
วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นข้อ ๆ 
ดังนี้ 

พันธกิจ  เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1.ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 

1. ผู้จบการศึกษามี
สมรรถนะ เป็นท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงาน 

 

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

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
1.2 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนปี
สุดท้ายในแต่ละระดับท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี  

 



 

 

การพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ  (ต่อ) 

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

 

2. ครูมีความเป็นมือ
อาชีพ  
 

6. พัฒนาศักยภาพครูใน
ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.1 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 
2.2 ค่าเฉล่ียผลการ
นิเทศการสอนของครูต่อ
ปีการศึกษา 
2.3 จ านวนแผนการ
สอนท่ีบูรณาการ
งานวิจัยหรือบริการ
วิชาการวิชาชีพ 
2.4 ร้อยละของครูท่ี
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก 
2.5 ร้อยละของครูท่ี
ได้รับการอบรมพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง
ต่อปีการศึกษา 
2.6 จ านวนครูต่างชาติ
ต่อปีการศึกษา 
2.7 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความเป็นสากล 

 3.บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

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

3.1 ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน 
3.2 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีได้รับ
การพัฒนาต่อปี
การศึกษา 



 

 

การพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ  (ต่อ) 

พันธกิจ  เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
3.สร้างเครือข่ายกับภาค
ส่วนต่างๆในการจัด
การศึกษา 

4.สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ แก่ชุมชนและ
สังคม 

 

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

4.1 จ านวนครั้งของการ
จัดฝึกอบรมวิชาการหรือ
วิชาชีพระยะส้ันต่อปี
การศึกษา 
4.2 จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาการหรือ
วิชาชีพระยะส้ันต่อปี
การศึกษา 
4.3 จ านวนครั้งของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเข้า
มาศึกษาดูงานใน
สถานศึกษา 
4.4 จ านวนสัญญาความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกท่ี 
เพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา 

4.ส่งเสริมโครงการ
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม 

 

5.โครงการ งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

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

 

5.1 จ านวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 
5.2 จ านวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.3 จ านวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ของครู
และผู้เรียนท่ีได้รับ
รางวัลระดับท้องถิ่น 
หรือจงัหวัด หรือ
ภูมิภาค หรือประเทศ 



 

 

การพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ  (ต่อ) 

พันธกิจ  เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 

6. สถานศึกษามีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสังคม 

 

4. ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน 

 

6.1 ระดับผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
6.2 ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 
สถานประกอบการและ
ชุมชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การก าหนดแผนงานกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 
ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564  เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ เป้าหมาย
วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแผนงาน กลยุทธ์ระดับสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ผู้จบ
การศึกษามี
สมรรถนะ เป็นท่ี
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

 

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

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

1.โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านภาษา 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สถานประกอบการ 
- กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
3.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- กิจกรรมการวัดและประเมินผล
การเรียน 
- กิจกรรมการจัดการสอนเสริม/
เรียนปรับเกรด 
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาผลการเรียน 
4. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
- กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ทดสอบ
ฝีมือแรงงาน 
5.โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
6.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 



 

 

การก าหนดแผนงานกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 
ในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปี 2560-2564  เพื่อให้สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจ เป้าหมาย (ต่อ) 

 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

   - กิจกรรมบริจาคโลหิต 
7.โครงการชมรมวิชาชีพ 
- กิจกรรมชมรมลูกเสือ(ปวช.1) 
- กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ 
(ปวช.2,ปวส.1) 
- กิจกรรมชมรมสาขาวิชาชีพ 
(ปวช.3,ปวส.2) 
8.โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
9.โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
10.โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ 
- กิจกรรมการอบรมพฒันา
คุณภาพแผนการสอน 
- กิจกรรมการจัดท าแผนการสอน
ฐานสมถรรนะ  
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
11.โครงการองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมเลือกตั้ง อวท 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.)
สาขาวิชา 
12.โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ 
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
-กิจกรรมวันแม ่
-กิจกรรมวันชาติ 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมไหว้ครู 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 

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

2. ครูมีความเป็น
มืออาชีพ  
 

1. ค่าเฉล่ียผลการนิเทศการสอนของครูต่อ
ปีการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
3. ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาพฒันาวิชาชีพครู 
4.ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับการอบรม
พัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 
5. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ีได้รับการ
อบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
6. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ีได้รับการ
อบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 

6. พัฒนาศักยภาพครู
ในด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ ให้
สามารถจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
- กิจกรรมการนิเทศการสอน 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
- กิจกรรมอบรมพฒันาวิชาชีพครู 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูตาม
สาขาวิชาชีพ 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 

 7. ร้อยละของจ านวนครูท่ีเข้าร่วมอบรม
ด้านสารสนเทศ 
8. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพด้วยส่ือออนไลน์ 
9. ร้อยละของจ านวนครูท่ีเข้าร่วมอบรม
ด้านสารสนเทศ 
10. ระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรมการใช้
โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา 

 3.โครงการพัฒนาครูในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
-กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วย
ส่ือออนไลน์ 
- กิจกรรมฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา 

3.บุคลากรมี
ความเช่ียวชาญ
ตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

1. ร้อยละของครูท่ีได้รับสวัสดิการ 
2. ระดับความพึงพอใจของครูท่ีได้รับ
สวัสดิการ 
3. ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษา 
4.ระดับความพึงพอใจของครูท่ีเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ใช้วัสดุและคุรุภัณฑ์ 
6. จ านวนบุคลากรต่อจ านวนผู้เรียน 
7. ค่าเฉล่ียนผลการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

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

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

4.สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ แก่
ชุมชนและสังคม 

 

1. จ านวนกิจกรรมท่ีจัดบริการวิชาการ
วิชาชีพ 
2. จ านวนครั้งของครูไปนิเทศผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
3. ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมดในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
4. จ านวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ 
5. จ านวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 

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

1. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ 
2.โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี 
4. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
5.โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดการศึกษา 
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5.โครงการ 
งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรม
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 

1. ร้อยละของโครงการนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. จ านวนงานวิจัยของครูเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาการเรียนการสอน 
3. จ านวนรางวัลงานวิจัย 
4. ร้อยละของนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
5. ร้อยละของสาขาท่ีมีการสนับสนุนและ
สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ 

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

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

6. สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

 

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับการส่งเสริม
ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ
รับรู้และ 

4. ส่งเสริม
กระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็น
ฐาน 

1.โครงการสร้างความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
-  กิจกรรมอบรมงานประกัน
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งาน
ประกันคุณภาพภายใน  
2.โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
3.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ 
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   4.โครงการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
-กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 



 

     

แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายและงบประมาณ (พ.ศ.2560-2564) 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุก
ระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
สามารถด ารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 
21 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านภาษา 
 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สถานประกอบการ 
- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาชีพ
กับหน่วยงานภายนอก 
 
3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- กิจกรรมวัดและประเมินผลการ
เรียน 
- กิจกรรมจัดการสอนเสริม/เรียน
ปรับเกรด 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อ
พัฒนาผลการเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ภาษา  
 
2. ร้อยละของนักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4. โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
- กิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อ
สร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ทดสอบฝีมือ
แรงงาน 
 
5. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
 
 
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมบริจาคโลหิต 
 
7. โครงการชมรมวิชาชีพ 
- ชมรมลูกเสือ(ปวช.1) 
- ชมรมวิชาชีพอิสระ (ปวช.2,ปวส.1) 
- ชมรมสาขาวิชาชีพ (ปวช.3,ปวส.2) 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่าน
เกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละผู้เข้ารับบริการศูนย์
วิทยบริการ 
 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กจิกรรม 
 
 
 
 
 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

8. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
9. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
9. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 
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80 

งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
- กิจกรรมอบรมพฒันาคุณภาพ
แผนการสอน 
- กิจกรรมจัดท าแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ  
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

 
 
1.1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอน 
1.2 ร้อยละของแผนการสอนท่ี
บูรณาการงานวิจัยหรือบริการ
วิชาการวิชาชีพ 

 
 

4.2 
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4.6 
 
 

100 

ฝ่ายวิชาการ 

3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่าย
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ 
บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
 
 
2. โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรมท่ีจัดบริการ
วิชาการวิชาชีพ 
 
2. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ผู้เรียน 

3. โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี 
 
 
 
 
 
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
5. โครงการเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัด
การศึกษา 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

3.1 จ านวนครั้งของครูไปนิเทศ
ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
3.2 ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมดใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
4. จ านวนความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
 
5. จ านวนความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามวงจร 
PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 

1. โครงการสร้างความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมอบรมงานประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

4.10 
 
 
 

4.20 
 
 
 

4.50 
 
 
 

4.51 
 
 
 

4.51 
 
 
 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งาน
ประกันคุณภาพภายใน  
 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมสู่การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
2.1 ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับ
การส่งเสริมด้านการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3.1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
 
3.2ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วน
ร่วมในการรับรู้และด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 

80 
 
 

4.50 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 

90 
 
 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 

4.55 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 

90 
 
 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 

4.60 
 
 
 

4.55 
 
 
 
 

95 
 
 
 

 
 
 
 
 

90 
 
 

4.70 
 
 
 

4.55 
 
 
 
 

95 
 
 
 

 
 
 
 
 

95 
 
 

4.80 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4. โครงการพัฒนาระบบสาร สนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
-กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

4.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  
 
 

4.0 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

4.4 
 
 
 
 
 
 

4.6 
 
 
 
 
 
 

4.8 
 
 
 
 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

5. ส่งเสริมการท าโครงการ 
งานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียน
การสอนกับความต้องการของ
สานประกอบการและชุมชน 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพ
และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
- การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
 
2. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละของโครงการ
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
 
 
 
2.1 ร้อยละของครูท่ีท างานวิจัย
เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียน
การสอน 
2.2 จ านวนรางวัลงานวิจัย 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู 
 
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพ 
 

3. ร้อยละของนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
4. ร้อยละของสาขาท่ีมีการ
สนับสนุนและสร้างเสริม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ 
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6. พัฒนาศักยภาพครูในด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
- กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
 
 
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
- กิจกรรมอบรมพฒันาวิชาชีพครู 
 
 
 

1.1 ค่าเฉล่ียผลการนิเทศการ
สอนของครูต่อปีการศึกษา 
1.2 ร้อยละของจ านวนครูท่ีเข้า
ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
1.3 ระดับความพึงพอใจของครู
และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
2.1 ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาพัฒนา
วิชาชีพครู 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัด 
การด าเนินงานและ 

ค่าเป้าหมาย กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูตามสาขา
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพด้วยส่ือ
ออนไลน ์
- กิจกรรมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
บริหารงานสถานศึกษา 

2.2 ร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับ
การอบรมพัฒนาครูตามสาขา
วิชาชีพ 
- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ี
ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครูท่ี
ได้รับการอบรมพัฒนาครูตาม
สาขาวิชาชีพ 
 
3.1 ร้อยละของจ านวนครูท่ีเข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
3.2 ระดับความพึงพอใจของครู
และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพด้วยส่ือออนไลน ์
3.3 ร้อยละของจ านวนครูท่ีเข้า
ร่วมอบรมด้านสารสนเทศ 
3.4 ระดับความพึงพอใจของครู
และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรม
การใช้โปรแกรมบริหารงาน
สถานศึกษา 
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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7. ทบทวนและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลในด้านการสรร
หา ก าหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

1.โครงการส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากร 
 - สวัสดิการครู 
 - สนับสนุนการศึกษาต่อของครู 
 
2. โครงการทัศนศึกษาครู
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
 
 
 
4. โครงการสรรหาบุคลากร 
 
 
5.โครงการประเมินผลปฏิบัติงาน 

1.1 ร้อยละของครูท่ีได้รับ
สวัสดิการ 
1.2 ระดับความพึงพอใจของครูท่ี
ได้รับสวัสดิการ 
 
2.1 ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 
2.2 ระดับความพึงพอใจของครูท่ี
เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
 
3. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช้วัสดุและ
คุรุภัณฑ์ 
 
4. จ านวนบุคลากรต่อจ านวน
ผู้เรียน 
 
5. ค่าเฉล่ียนผลการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. โครงการองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมเลือกตั้ง อวท 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.)
สาขาวิชา 
 
 
 
 
2. โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ 
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์และ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมไหว้ครู 
 
3. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม 
โครงการองค์การวิชาชีพ 
1.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(อวท.) 
1.3 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ 
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
2.2 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3.2 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
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4. โครงการ To be number one 
- กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมอักษรสีขาว 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
 
5. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรม Homeroom 
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมติดตามผู้เรียนออก
กลางคันกลับสู่สถานศึกษา 
 
6. โครงการบริหารความเส่ียงใน 
สถานศึกษา 
  6.1 ความปลอดภัย 
  6.2 ทะเลาะวิวาท 
  6.3 ส่ิงเสพติด 
  6.4 สังคม 
  6.5 การพนันและมั่วสุม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ To be number one 
4.2 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
5.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5.2 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
6.1 สถิติความเส่ียง 5 ด้านมี
จ านวนลดลงทุกปี 
6.2 ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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7. โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัย 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
ชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

 

 

 



 

     

บทท่ี 5 
สภาพการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนา 

 

สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบการติดตาม กระบวนการจัดการประกันคุณภาพร่วมกับงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ  
ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน มีคู่มือการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อ
สาธารณชนและมีการน าผลการประกันมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐาน โดยด าเนินการ
ติดตามงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง จัดการเรียนการสอนซึ่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
   1.  ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทุกสาขาวิชา 
   2. ปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง                 
กับมาตรฐานการจัดการศึกษา  
   3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
   4.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม        
ศึกษาดูงาน  และศึกษาต่อ  
       5.  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อชีวิต เน้นการปฏิบัติได้จริง การคิดวิเคราะห์   
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีจิตสาธารณะ    
     6. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

 7. เพิ่มช่องทางการสรรหาและจัดอัตราส่วนของผู้สอนประจ าท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาให้มีจ านวนท่ีเพียงพอกับอัตราท่ีก าหนด 
  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงาน สรุปภาพรวมได้ดังนี ้

               แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า

และปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
   2. จัดการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้   ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป และ
อาชีวะอาเซียน 
  3. จัดการเรียนการสอนโดยท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  
        
  



 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
  1.  ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาทุนให้ผู้สอนศึกษาต่อในระดับปริญญาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 
เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยี 
  2.  ส่งเสริม ให้ครูได้จัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 3.  ส่งเสริมให้ครูได้ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 
แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

1. ผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ 
 เพื่อเป็นไปในแนวทางของการพฒันาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจก าหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาครูผู้สอน  ภายใต้พันธกิจ 5 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่
สากล 

3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมโครงการงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์( Goals ) 
1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ  
3.บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
4.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม 
5.โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
                  
                        ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
แผนพัฒนาสถาแผนพัฒนาสถานศกึษา นศกึษา   

    ปี 2560-2564  
 
 

  
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาพัทยา  

  
  
  
  

        สังกัดส านักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

 
 



 

 

ค าน า 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษา 5  ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560-2564 และสอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และ
การประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาของสถานศึกษาโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
 แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2564 ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย และหน่วยงานภายในวทิยาลัย 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและสามารถประเมินผลการด าเนินการได้ต่อไป 
 

 
       

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
                     พฤษภาคม  2560 
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