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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายนิคม
หมดราคี
2. ดร.มัลลิกา
จันตะบุตร
3. นางวันวิสา
โรจนบุญธรรม
4. นางจรีรัตน์
ศรีสมบัติ
5. นางธีราพร
สามเจริญ
6. นายธงชัย
ขวัญบุรี
7. นางสาวดวงดาว
นวลคา
8. นายนาวิน
พรหมกุล

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการ
ผู้แทนผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นายนิคม หมดราคี
โทรศัพท์ 038-415611 E- mail .aksorntechno@hotmail.com.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ ชื่อ – สกุล
นางมัลลิกา จันตะบุตร
โทรศัพท์ 038-415611 E- mail .aksorntechno@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน
ผู้อานวยการ ชื่อ – สกุล
นางสาวดวงดาว นวลคา
โทรศัพท์ 089-9394472 E- mail…duangdaonuan@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
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มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

1
1
1
64
5
17
89

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูพิเศษ

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
รวม

สถานภาพ
ครูประจา

ประเภทบุคลากร

จานวน(คน)

1.2 จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ ปี พ.ศ. 2562

63
5
68

1
1

1
1
45
47

1
19
5
25

1
1

1
1
13
15

51
5
56

17
17

วุฒิการศึกษา

4
1.3 ข้อมูลดานผูเ้ รียนและผูสําเร็จการศึกษา
1.3.1 ข้อมูลดานผู้เรียน
จานวนผูเรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป ปีการศึกษา 2562(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562)
ประเภทวิชา/สาขา
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ปีที่ ปีที่ ปีที่ รวม ปีที่ ปีที่
รวม
1
2
3
1
2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการโรงแรม
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการโรงแรม
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

50
37
119

46
29
106

54
49
67

150
115
292

156

103

64

323

170
38
570

133
32
449

143 446
36 106
413 1,432

1,432

99
47
87
171

83
52
76
124

182
99
163
295

112

97

219

64
47

69
135
46
103
8
8
555 1,204

627

1,204
2,636
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1.3.2 ข้อมูลสําเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาช่างยนต์
2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
รวม ปวช.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า
2.2.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด

รวม

56
22
88
47
20
5
46
284

63
75
60
73
56
32
0
82
441
725
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1.4 ข้อมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2561 รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชาคือ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาการตลาด
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการโรงแรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช 2557 รั บ สมั ค รผู้ ที่ มี พื้ น ความรู้ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชาคือ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการโรงแรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
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1.5 ข้อมูลดานอาคารสถานที่
1.5.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งให้เปิดทาการในปีพุทธศักราช 2539 และได้ขอ
อนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พุ ท ธศั ก ราช 2550 มี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า AKSORN PATTAYA
TECHNOLOGICAL COLLEGE
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ตั้ง อยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา

ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-415611 , 415622 โทรสาร
038-415606 E-mail: aksorntechno@hotmail.com Website : http://a-tech.aksorn.ac.th
สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย อยู่ในย่านธุรกิจการค้า ใกล้สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน
เป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศ
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ข้อมูล อาคารสถานที่ ปี พ.ศ. 2562
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
3
4
1
3
3
14

1.6 ข้อมูลดานงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน(บาท)
25,301,704.00
9,421,419.00
1,934,703.00
7,911,261.00
21,611,273.00
66,180,360.00
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
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อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้
“มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล”
3.2 พันธกิจ (Mission) หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อใหความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบ
ความสาเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค
รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศนทีก่ าหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่
สากล
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและ
สังคม
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้จบการศึกษามีสมรรถถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ครูมีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 5 โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้าประสงค์ที่ 6 สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
3.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทาวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3.5 กลยุทธ (yaetartS) หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบความสาเร็จตาม
เปาประสงคที่กาหนดไว วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กาหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการ
1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ
ตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และสามารถดารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
2
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ในระดับสากล
3
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างเครือระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อ 4 พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่
และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้
สากล
แบบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5

ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลในด้านการสรรหากาหนดภาระงาน
สร้างแรงจูงใจ และการประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
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ที่
3.

พันธกิจ
สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ใน
การจัดการศึกษา

ที่
6

กลยุทธ์
ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี การ
บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เรียน

4.

ส่งเสริมโครงการงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
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ส่งเสริมการทาโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม
และ สิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

5.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน

3.6 พันธกิจ กลยุทธ์ เปาประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกาหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มี 3 กลยุทธ์
1.1วัตถุประสงค เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
1.3เปาประสงค์ ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
1.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
5) โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน

14
6) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
7)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
8)โครงการชมรมวิชาชีพ
9)โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
10)โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
1.5 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา
2) ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3) ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า
4) ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่านเกณฑ์ทดสอบฝีมือแรงงาน
5) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการศูนย์วิทยบริการ
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
7) ร้อยละของผู้เรียนทาเข้าร่วมโครงการชมรมวิชาชีพ
8) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
9) ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
10) จานวนผลงานรางวัลระดับภาค ระดับชาติ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
2.1 เปาประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
2.3 ตัวชี้วัด
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
2) ร้อยละของแผนการสอนที่บูรณาการงานวิจัยหรือบริการวิชาการวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 เปาประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการองค์การวิชาชีพ
2)โครงการปลูกจิตสานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
3)โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4)โครงการTo be number one
5)โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15
6)โครงการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา
7)โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย
3.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการองค์การวิชาชีพ
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสานึกรักชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการTo be number one
5) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6) ค่าสถิติความเสี่ยง 5 ด้าน มีค่าสถิติลดน้อยลง
7) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็ปไซต์ของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล
มี 2 กลยุทธ์
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล
2.2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.1 เป้าประสงค์
ครูมีความเป็นมืออาชีพ
2.2.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพครู
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
3) โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศการสอนของครูต่อปีการศึกษา
2) ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
3) ร้อยละของครูที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
4) ร้อยละของจานวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ
5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
6) ร้อยละของจานวนครูที่เข้ารับการอบรมด้านสารสนเทศ
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7) ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อออนไลน์
8) ร้อยของครูที่เข้าอบรมด้านสารสนเทศ
9) ระดับความพึงพอใจของครูและบุคคลากรที่เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงาน
สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กาหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ ครูมีความเป็นมืออาชีพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
2) โครงการทัศนศึกษาครู
3) โครงการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
4) โครงการสรรหาบุคคลากร
5) โครงการประเมินผลปฏิบัติงาน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครูที่ได้รับสวัสดิการ
2) ระดับความพอใจของครูที่ได้รับสวัสดิการ
3) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
4) ระดับความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้วัสดุและครุภัณฑ์
6) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การจั ด การอาชีว ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี การบริก ารวิ ช าการ บริ ก ารวิ ช าชี พ และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
3.3 เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
3.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
2) โครงการหลักสูตรระยะสั้น
3) โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี
4) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5) โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
4) ตัวชี้วัด
1) จานวนกิจกรรมที่จัดบริการวิชาชีพ
2) จานวนครั้งของครูไปนิเทศผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
3) ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4) จานวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
5) จานวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
พันธ์กิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
มีจานวน 1 กลยุทธ์
4.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการทาโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและนักเรียน
เพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการทาโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ให้มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
4.3 เป้าประสงค์ ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริง
4.4 แผนงาน โครงการ
1) โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
2) โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3)ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
2) จานวนรางวัลงานวิจัย
3) ร้อยละของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต่อสารณะชน
4) ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการสนับสนุนและสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจานวน 1 กลยุทธ์
5.1วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน
5.3เป้าประสงค์ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5.4แผนงาน โครงการ
1) โครงการสร้างความเข้าใจงานประกันคุณภาพภายใน
2) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
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4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

ระดับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ร้อยละของจานวนครูที่ได้รับการส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการอบรมรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา

สถานศึกษา
5) ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรับรู้และดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศและสามารถดารงชีวิตได้ใน
ศตวรรษที่21
ที่

แผนงาน โครงการ

1

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ภาษา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

3
4

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5

โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน

6

โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

7

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน ให้แก่
นักเรียน
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทุกสาขาวิชาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่3
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษา

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อเป็นผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของของครูและผู้เรียน
ผู้เรียนทุกสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์กาหนด

ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนรางวัลระดับภาค ระดับชาติ

เพื่อพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ
อาชีพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยะธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
อาชีพเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนมีผลผ่านเกณฑ์
ทดสอบฝีมือแรงงาน

ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับแรกเข้า

ร้อยละผู้เข้ารับริการศูนย์วิทยบริการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

20
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสามารถดํารงชีวิตได้
ในศตวรรษที่21
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7

โครงการชมรมวิชาชีพ

8

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

9

โครงการนักศึกษาวิชาทหาร

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความอดทน มีจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
1.มีข้อมูลผูจ้ บการศึกษา
การศึกษาต่อและการมีงานทา
2.รวบรวมข้อมูล คุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบจาก
วิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชมรมวิชาชีพ

เพื่อติดตามข้อมูลผู้เรียนจบ
การศึกษาเพื่อนามาพัฒนาการจัด
การศึกษา

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหาร

21
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะ

เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอน
สมรรถนะด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะนิสัยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาผู้สอนในการจัดทา
แผนการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย

1.ร้อยละของแผนการสอน
บูรณาการงานวิจัยหรือ
บริการวิชาการวิชาชีพและ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน

22
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้ มกัน
รู้เท่าทัน และมีลักษณะอันพึงประสงค์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1

โครงการองค์การวิชาชีพ

2

โครงการปลูกจิตสานักรักชาติ
ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3

4

โครงการ To be number
one

5

โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับ
นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ปกครองด้วยประชาธิปไตย
เพื่อส่งเสริมประเพณีและความ
เป็นไทย ความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการองค์การวิชาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกัน
ช่วยรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อให้คาปรึกษาและดูแล
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการTo
be number one

เพื่อลดการออกกลางคันของ
ผู้เรียน

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้ มกัน
รู้เท่าทัน และมีลักษณะอันพึงประสงค์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6

โครงการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา

7

โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ภาพลักษณ์วิทยาลัย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ป้องกันนักเรียนในด้านความ
เสี่ยง 5 ด้าน
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
นักเรียนให้กับชุมชน หน่วยงาน
สถานประกอบการ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

สถิติความเสี่ยง 5 ด้านลดลง
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ชุมชนทราบการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของ
ภาพลักษณ์วิทยาลัย

24
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมเข้าสู่สากล
เป้าประสงค 2 ครูมีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1

โครงการพัฒนาศักยภาพครู

2

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร

3

โครงการพัฒนาครูในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

เพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะและ
เทคโนโลยี ให้ครูในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีที่
หลากหลาย
เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
วิชาขีพ

เพื่อพัฒนาผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้สอนให้ตรงกับสาย
งาที่ปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

1.ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศการสอน
ของครู
2.ร้อยละของจานวนครูที่เข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ร้อยละของจานวนครูและ
บุคคลากรที่ได้รับการอบรม
พัฒนา
ร้อยละของครูที่เข้าร่วมอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

25
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมเข้าสู่สากล
เป้าประสงค 2 บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธที่ 2 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กาหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร
โครงการทัศนศึกษาครู

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิต
ครูและบุคคลากร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร

ร้อยละของครูที่ได้รับสวัสดิการ

เพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะ คุณภาพครู

เพื่อให้ครูศึกษาดูงาน

3

โครงการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์

เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงตาม
หลักสูตรและพอเพียง

4

โครงการสรรหาบุคลากร

เพื่อให้ตรงตามภาระงาน

5

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อจัดวัสดุครุภัณฑ์เพื่อกาเรียน
การสอนอย่างเพียงและตรง
ความต้องการ
เพื่อคัดสรรครู บุคลากร ให้ตรง
ภาระงาน
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช้วัสดุครุภัณฑ์

2

จานวนบุคลกรต่อจานวนผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
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พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค 1 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ แก่ ชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 1 ทบทวนและและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1

โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ

2

โครงการหลักสูตรระยะสั้น

3

โครงการจัดการศึกษาทวิภาคี

4

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา

5

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสาขา
วิชาชีพได้จัดวิชาการวิชาชีพบริการ
ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะ ให้แก่ผู้เรียนก่อน
ออกสู่สถานประกอบการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการและเพื่อการทางานใน
อนาคต โดยความร่วมมือจัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากสถานประกอบการ
เพื่อระดมทรัพยากรกับสถาน
ประกอบการในการร่วมกันจัด
การศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับ
ประสบการณ์ตรงและมีงานทา

เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
ผู้เรียน
เพื่อระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา

1.จานวนกิจกรรมที่จัดบริการ
วิชาชีพ
2.ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ
1.จานวนหลักสูตรระยะสั้น
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทวิ
ภาคี

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.จานวนความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ
2.จานวนความร่วมมือกับชุมชน/
หน่วยงาน
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมโครงการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค 1
กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมการทาโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของ
สถานประกอบการและชุมชน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1

โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

2

โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

3

โครงการพัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
สายวิชาชีพจัดทาโครงงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนาวิจัย
มาแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการจัดทานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพ

4

โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทา
โครงงานวิชาชีพ

ร้อยละของโครงการ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่

เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน

จานวนงานวิจัยของครูเพื่อ
แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการ
สอน
มีจานวนผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

เพื่อให้ครูและนักเรียน
พัฒนาการจัดทานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์อย่างมี
คุณภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

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

โครงการสร้างความเข้าใจ
งานประกันคุณภาพ

2

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

3

โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

4

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพภายในและมี
ความตระหนักต่อการประกัน
คุณภาพ
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้นาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นคนดี
ของแผ่นดิน
เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรทุกคน
มีส่วนร่วมของการจัดทาแผนกล
ยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติตาม
แผน
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้
คอมพิวเตอร์ระบบสาระสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับผลประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อส่งเสริมการทางานแบบมี
ส่วนร่วม

ร้อยละของจานวนครูที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อส่งเสริมการทางานแบบมี
ส่วนร่วม

ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการทาแผนกลยุทธ์และ
นาไปใช้

เพื่อให้ครูและบุคคลากรใช้
ระบบสาระสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
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