คํานํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นา
สถานศึ ก ษา โดยยึ ด หลั ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึ ก ษา รวมทั้ งยุ ท ธศาสตร์ข องกระทรวงศึ กษาธิก าร สอดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษา
ว ิท ยาลัย เทคนิ ค ชลบุ รี เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษา
เพื่อมุ่งให้ผู้สําเร็จ การศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างงานเพื่อ
ประกอบอาชีพได้ การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหาร
จัดการภายในวิทยาลัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบนั ของสถำนศึกษำ
๑.๑ แผนภูมการบรหารสถานศึกษา
๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร
๑.๓ ข้อมูลด้านผู้เรียน
๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอน
๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ

๑
๒
๓
๕
๗
๘

ส่วนที่ ๒ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๐
๑๑
๑๒

ส่วนที่ ๓ ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๓.๑ วสัยทัศน์
๓.๒ พันธกจ
๓.๓ กลยุทธ
๓.๔ พันธกจ กลยุทธ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด

๑๓
๑๓
๑๓
๑๕

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏบัต
ภำคผนวก

๒๔

1
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.๑ แผนภูมกิ ารบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายนิ ทศั น์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอํานวย เหิมขุนทด

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงาน
นายอภิชาติ อนุกูลเวช

งานบริหารงานทั่วไป
นางกรรณิการ์ เนื่องจํานงค์

งานแผนและงบประมาณ
นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ

นายกฤษฐ์สพล ธนบํารุงศักดิ์

งานบุคลากร
นายสาธิต วรรณสุทธิ์

งานศูนย์ข้อมูลฯ
นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล

งานครูที่ปรึกษา
นางธนาวดี แก้วกลม

งานการเงิน
นางกรรณิการ์ บํารุงญาติ

งานความร่วมมือ
นายสุภชัย ศรีนวล

งานปกครอง
นายบรรลือ จันทร์ศิริ

งานบัญชี
นางจินตนา ยงทัศนีย์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสุตชาย สงค์ประหยัด

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายวิทยา แสนคํา

งานวัดผลและประเมินผล
นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม

งานพัสดุ
นายนุกูล แก้วกลม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
นางสุปราการ ภักดีงาม

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางปุณยนุช จางวาง

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางศุภมาส ชุมชัย

งานอาคารสถานที่
นายกฤษฎา เรือนทองดี

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายคเณศ เชี่ยวชาญ

งานทะเบียน
นายวิรุณ จิตต์บุญ
งานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร.ต.ปริญญา เต็มรักษ์

นายวิเลิศ อัศวพรรณราย

นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางโยทะกา พลรัตน์

แผนกวิชาชีพ
ตามสาขาที่เปิดสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมานพ บุตรแวว

งานสื่อการเรียนการสอน
นายภคพล ปิ่นแก้ว
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๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร
อัตรากําลัง ปี 256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๓
อัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจํา
1. ทําหน้าที่สอน
2. ทั่วไป / สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทําหน้าที่สอน
2. ทั่วไป / สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทําหน้าที่สอน
2. ทั่วไป / สนับสนุน

มีบคุ ลากรทั้งสิน้

16๘ คน
คน

๕
8๓
2

๙๐
คน
คน
คน

คน

๖

๖
คน
คน

คน

6
1

7
คน
คน

คน

๓๑
๓4

6๕
คน
คน
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๑.๓ ข้อมูลด้านผูเ้ รียน
ปีการศึกษา 256๓
ประเภทวิชา/สาขา
ปีที่ 1
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครือ่ งกล
- สาขางาน ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
- สาขางาน ยานยนต์ /เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
2. สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
- สาขางาน เครื่องมือกล
- สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
- สาขางาน เครื่องมือกล (ทวิภาคี)
- สาขางาน ผลิตชิ้นส่วนฯ (ทวิภาคี)
- สาขางาน เครื่องมือกล (ม.6)
3. สาขาวิชาช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ
- สาขางาน ผลิตภัณฑ์
- สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ
4. สาขาวิชาช่าง ไฟฟ้ากําลัง
- สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานไฟฟ้ากําลัง (ทวิภาคี)
- สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง (ม.6)

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รวม

ระดับ ปวส.
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม

122
39

84
30

138
18

344
87

29
36
18

45
25

74
61
18

76
38

68
30

70
27
25

214
95
25

18
12
18
21

5
20
17
19
14

23
32
35
40
14

37

22

21

80
8

7

15

40
36
19

40
20
16

80
56
35

17

17

16

8

24

119

96

90

305

37

38

27

102

5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี)
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)
6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางาน ก่อสร้าง

39

20

31

90

18

12

30

30

30

27

87

8

15

23

11

21

32

7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขางาน สถาปัตยกรรม
- สาขางาน สถาปัตยกรรม (ม.6)
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ปีการศึกษา 256๓
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

14

10

11

35

7

8

15

8. สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล
- สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
- สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล (ม.6)

6

6

9. สาขาวิชาซ่อมบํารุง/เทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม

37

- สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

30

26

93

8

7

15

- สาขางาน ติดตั้งและบํารุงรักษา

19

19

38

10

10

13

11

24

89

16
11

2
11

18
22

71

12

6

18

21

21

43

22

65

13

21

34

17

6

23

- สาขางาน ติดตั้งและบํารุงรักษา (ทวิภาคี)
- สาขางาน ติดตั้งและบํารุงรักษา (ม.6)
10. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีฯ
- สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6)

37

17

36

35

35

๑1. สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์
- สาขางาน เมคคาทรอนิกส์
๑2. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุง
ระบบขนส่งทางราง
- สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุง
ระบบขนส่งทางราง
- สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุง
ระบบขนส่งทางราง (ม.6)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
14. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- สาขางาน การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (ม.6)

118

29

22

169

38

38
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๑.๔ ข้อมูลด้านหลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาและสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนในปัจจุบนั

๑. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชา ช่างยนต์
- สาขางาน ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
- สาขางาน ตัวสีและถัง
2. สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
- สาขางาน เครื่องมือกล
- สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
3. สาขาวิชา ช่างเชือ่ ม/เทคนิคโลหะ
- สาขางาน ผลิตภัณฑ์
- สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ
4. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง
5. สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
6. สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
- สาขางาน ก่อสร้าง
7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขางาน ก่อสร้าง
8. ประเภทวิชา เขียนแบบเครื่องกล
- สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
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9. สาขาวิชาซ่อมบํารุง /เทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางาน ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
- สาขางาน ติดตั้งและบํารุงรักษา
10. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
11. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางาน เมคคาทรอนิกส์
๑2. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่งทางราง
- สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่งทางราง

๒. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
13. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑๔. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
1๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศกึ ษา)
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Chonburi Technical College
ทีต่ ั้งสถานศึกษา เลขที่ 20๗ หมู่ที่ 3 ถนน บ้านบึง – แกลง ตําบลหนองชาก อําเภอ/เขตบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
โทรศัพท์ 0-3848-5202
โทรสาร 0-3848-5205
เว็บไซต์
www.chontech.ac.th
อีเมล
chontech@hotmail.com
เนือ้ ทีข่ องสถานศึกษา
94 ไร่
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 25 หลัง มีห้องทัง้ สิ้น
1
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

212 ห้อง ดังนี้

อาคารอํานวยการ 2 ชั้น
อาคารเรียน 2 ชั้น
อาคารเรียน 4 ชั้น
อาคารเรียน 1 ชั้น
อาคารโรงฝึกงานช่างสถาปัตยกรรม
อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพื้นฐาน
อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคการหล่อ
อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องมือวัด
อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า
อาคารโรงฝึกงานรวม 4 ชั้น (อาคารเรียน)
อาคารสํานักงาน - พัสดุ
อาคารลูกเสือ
อาคารสํานักงาน - เบญจมจักร์
อาคารหอพระ
อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น
อาคารโรงอาหารเก่า - หอประชุม
อาคารโรงอาหารใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา
อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
อาคารอเนกประสงค์ (อบจ.สนับสนุน)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
๑

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

7
15
16
4
7
3
6
3
30
11
12
12
26
10
22
0
1
1
4
0
6
5
10
1
0
๑

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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๑.๖ ข้อมูลด้านงบประมาณ
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
1. ประมาณการรายรับ

54,194,780 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป ๖,000,000
ข. เงินงบประมาณ ปี 256๔ ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
8,941,580
งบดําเนินงาน
26,608,400
งบลงทุน
5,950,000
งบเงินอุดหนุน
6,194,800
งบรายจ่ายอื่น
500,000
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าตอบแทนเต็มขั้นข้าราชการ
- ค่าจ้างประจํา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพ
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
- สาธารณูปโภค

54,194,780

6,000,000 บาท
บาท
บาท
48,194,780 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,678,920
7,262,660

8,941,580 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

26,608,400 บาท
21,928,400 บาท
4,680,000 บาท
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งบลงทุน
- ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ....
- ค่าครุภัณฑ์.....
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ฯ
- อุดหนุนโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน
- อุดหนุนโครงการ Fix It Center
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
งบรายจ่ายอื่น
- สํารองฉุกเฉิน
เงินบํารุงสถานศึกษา
- โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

5,950,000
120,000
90,000
30,000
74,000
740,000

5,950,000 บาท
บาท
บาท
6,194,800 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,140,800 บาท
500,000 บาท
๕00,000 บาท
6,000,000 บาท
๖,000,000 บาท
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ดการศึกษาของวิท ยาลั ยเทคนิค ชลบุรี เป็ นการจัดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาผู้ ส าเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้ส าเร็จ การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะ
วิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาสามารถ
ประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติงานและการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม

11

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานทีกากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิช าชีพ จั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลั ยเทคนิ คชลบุ รีมีการบริห ารจัดการบุ คลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้ องเรีย น ห้ องปฏิบั ติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่ อ แหล่ งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัย เทคนิ คชลบุ รี มีความส าเร็จในการดาเนินการบริห ารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญที่ห น่ วยงานต้น สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่ ว มมื อ ของผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เรี ย น รวมทั้ งการช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคนิคชลบุ รีร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ชลบุ รี มี ก ารสร้า งความร่ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ าง ๆ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ ๓
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ ของสถานศึกษาทั้ ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไว้ดังนี้
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกาลั งคนตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิ ค ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ”

๓.๒ พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goats) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกภาพ
ที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
พันธกิจที่ ๒ สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ
ปวส. โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสาหรับเยาวชน
ผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกาลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่
ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
พันธกิจที่ ๕ สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการสอน

๓.๓ กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
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ที่
๑.

พันธกิจ
มุ่ งเน้ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ฝึ ก ทั ก ษะที่
ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกภาพที่
ดีและเป็นคนดีของสังคม

ที่
๑.
๒.
๓.

๒.

๓.

๔.

สนั บ สนุ น หลั ก สู ต รนอกระบบ เพื่ อเป็ น
ทางเลื อกใหม่ของผู้ ที่ศึ กษาอยู่ ในระดับ ปวช.
และ ป วส. โดยใช้ ห ลั ก สู ตรระยะสั้ น /
หลั ก สู ต รเที ยบ โอน / สะสมห น่ วยกิ ต /
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ส าหรั บ เยาวชน
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้
พัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออานวยต่อ
การพั ฒ นาและหรื อ ผลิ ต ก าลั ง คนให้ ต รงกั บ
ความต้องการของสถานประกอบการ

๑.

พัฒ นาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้ความสามารถที่ เป็ น เลิ ศทางวิช าการที่
ทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า ทางอุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี

๑.

๒.
๓.

๑.
๒.
๓.

๒.
๓.

๕.

สนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กลยุทธ์
ผลิตกาลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรู้และทั กษะ ควบคู่
คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามสาขาวิ ช าที่
ตลาดแรงงานต้องการ
เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและ
แกนมัธยม เพิ่มขึ้น
เปิดสอนหลั กสู ตรเที ยบโอน ตามสาขาวิช า
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร
พั ฒ น า นั ก วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร รม แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์
พัฒ นาระบบประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ตรง
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
พั ฒ นาครู อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาต่อเนื่อง
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พั ฒ นาการเรีย นการสอนโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย
ฝึกอบรมการผลิตสื่ อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ
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๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับ เคลื่ อนคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พั น ธกิ จ ที่ ๑ มุ่ งเน้ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ฝึ ก ทั ก ษะที่ ถู ก ต้ อ ง และมี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี
บุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะที่ถูกต้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม บุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๑
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตกาลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ ได้ต ามความต้ องการของตลาดแรงงานและความต้ องการก าลั งคนอาชี วศึ กษาในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการเปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒) โครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
๓) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
๒) การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทา
๓) ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ เรียนมีความรู้ทางวิช าการ และทั กษะวิช าชีพ เป็ นคนดี ของสั งคม
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
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๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๒) โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
๓) โครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๒) จานวนประชาชนที่ใช้บริการ
๓) แบบประเมินความพึงพอใจ
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่
สอน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
๒) โครงการจัดทาแผนการเรียน
๓) กิจกรรม Home Room
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) แผนการเรียนทุกรายวิชา
๒) จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓) แบบประเมินความพึงพอใจ
พันธกิจที่ ๒ สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.
และ ปวส. โดยใช้หลักสูต รระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
สาหรับเยาวชนผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนาภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษา
๑.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๒
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
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๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน
๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี
๒) โครงการแนะแนวอาชีพ ระบบทวิภาคี
๓) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี
๒) สาขาวิชาระบบทวิภาคี
๓) จานวนสถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยม เพิ่มขึ้น
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนหลั กสู ตรนอกระบบวิช าชีพอื่นและแกนมัธยม ตาม
ความต้องการของผู้เรียน
๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการเปิดสอนหลักสูตรนอกระบบ
๒) โครงการเปิดสอนหลั กสู ตรแกนมัธ ยมร่วมกับ โรงเรียนสั งกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๓) โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๔) โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้เรียนหลักสูตรนอกระบบ
๒) จานวนผู้เรียนแกนมัธยม
๓) จานวนผู้เรียนทวิศึกษา
๔) หลักสูตรวิชาชีพอื่น
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๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ จ ากการท างาน ได้ น าประสบการณ์ ม าเที ยบโอน
ความรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
๓) โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้เรียนหลักสูตรเทียบโอน
๒) สาขาวิชาหลักสูตรเทียบโอน

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกาลังคนให้ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
๑.๒ เพื่อผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๓
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการผลิตกาลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับสถานศึกษาอื่น
๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
ด้านการศึกษา
๒) โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น
๓) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
๒) จานวนสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
๓) ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถานศึกษา
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๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
การจั ด การด้ านบริห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมี
ธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) โครงการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ เชื่ อ มโยงกั บ การ
ประกันคุณภาพภายนอก
๓) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
๒) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู
๒) โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
๓) โครงการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู
๒) จานวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
๓) จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดใช้กับชุมชน
พัน ธกิจ ที่ ๔ พัฒ นาบุคลากรให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็น เลิศ ทาง
วิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
๑.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. กลยุทธ์

20
พันธกิจที่ ๔
มีจานวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ
๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
๒) โครงการพัฒ นาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
๓) โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๒) คณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๓) แบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ
๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ
๒) โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ
๓) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ทุนรัฐบาลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
๒) การฝึกอบรมต่างประเทศ
๓) การศึกษาดูงานต่างประเทศ
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
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๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการพัฒนาครู บุคลากรในสถานศึกษา
๒) โครงการศึกษาดูงาน
๓) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนครู และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๒) ครู และบุคลากรในการศึกษาดูงาน
๓) วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
พันธกิจที่ ๕ สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๕
มีจานวน ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ
๓) โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานอื่น
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ
๓) ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูผู้สอน
๒.๒.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการจัดหาชุดฝึก CNC เครื่องกลึง เครื่องกัด
๒) โครงการจัดหาชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต
๓) โครงการจัดหาชุดห้องปฏิบัติการ และทดลองระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์
ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
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๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ชุดฝึก CNC เครื่องกลึง เครื่องกัด
๒) ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต
๓) ชุดห้ องปฏิบัติการ และทดลองระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์ไฟฟ้า และ
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
การพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับความต้องการ
ของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
๒.๓.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ
๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับศูนย์วิทยบริการ
๓) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย
๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการผลิ ต สื่ อการเรีย นการสอน เพื่ อพั ฒ นา
ผู้เรียน
๒.๔.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผสมผสานเครื่องมือ Active Learning
โดยใช้ Moodle LMS
๒) โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) สื่อการเรียนการสอน
๒) จานวนบทเรียนสาเร็จรูปออนไลน์
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่าย
บริหารจัดการ
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร
๒.๔.๒ แผนงาน/โครงการ
๑) โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM
๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการงบประมาณและพัสดุ
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๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนผู้บริหารและครูทเี่ ข้ารับการพัฒนาด้านสารสนเทศ
๒) แบบประเมินความพึงพอใจ

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
เป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตกาลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการเปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของ
๑. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
จานวนสาขาวิชาใหม่
๑. ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
ตลาดแรงงานและความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษาในเขต ตามความต้องการของ
และ ปวส.
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตลาดแรงงาน
๒. การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ภาวะการมีงานทา
๓.ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ
๒ โครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
๑. เพื่อผลิตและกาลังคนใน
ผู้เรียน ระดับ ป.ตรี
จานวนผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ระดับที่สูงขึ้น
๓ โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
นอกสถานศึกษา

ผู้เรียนทุกระดับชั้น

จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ เป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center
๑. เพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
จานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องมือทางด้านการเกษตร
เครื่องมือทางด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน
๒. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทาง
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ
ให้บริการประชาชน
๒ โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
๑. เพื่อให้บริการประชาชน
รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
ในช่วงวันหยุดปีใหม่ และวัน
สงกรานต์
๒. เพื่อตรวจสภาพรถยนต์ให้
อยู่ในสภาพที่ดี ขับขี่ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
๓ โครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ในอนาคต

การทาธุรกิจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๒. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. ความพึงพอใจของประชาชน

๑. จานวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๒. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. ความพึงพอใจของประชาชน

จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุกรายวิชาที่สอน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
๑. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ผู้เรียนทุกระดับชั้น
จริยธรรมให้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษา
๒ โครงการจัดทาแผนการเรียน
๑. เพื่อจัดทาแผนการเรียนทุก
แผนการเรียนทุกรายวิชา
รายวิชา โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
๓ กิจกรรม Home Room

๑. เพื่อให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษา ตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้เรียน อบรมสั่งสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ผู้เรียนทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๑. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๑. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๒ สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน /
สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสาหรับเยาวชนผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาปรับใช้
เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ การศึกษาระบบทวิภาคี ตามสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระบบ
หลักสูตรทวิภาคี
๑. หลักสูตรที่มีการพัฒนา
ทวิภาคีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๒ โครงการแนะแนวอาชีพ ระบบทวิภาคี
๑. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาย ผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ๑. จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี
อาชีวศึกษา
สาขาวิชาระบบทวิภาคี
๒. เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนระบบทวิภาคี
๓ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี ๑. เพื่อให้สถานประกอบการที
สถานประกอบการ
๑. จานวนสถานประกอบการที่ร่วม
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
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เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยม ตามความต้องการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบวิชาชีพอื่นและแกนมัธยม เพิ่มขึ้น
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการเปิดสอนหลักสูตรนอกระบบ
๑. เพื่อโอกาสการเรียนหลักสูตร
หลักสูตรนอกระบบ
นอกระบบตามความต้องการของ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู้เรียนหลักสูตรนอกระบบ

๒ โครงการเปิดสอนหลักสูตรแกนมัธยมร่วมกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

๑. เพื่อเพิ่มปริมาณหลักสูตรแกน
มัธยม
๒. เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนใน
การเรียนต่อระดับ ปวช.

หลักสูตรแกนมัธยม

๑. จานวนผู้เรียนหลักสูตรแกนมัธยม

๓ โครงการเปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

๑. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสังกัด
สพฐ. เรียนระดับ ปวช. ควบคูก่ ับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรทวิศึกษา

๑. จานวนผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา

๓ โครงการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล

๑. เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ฯลฯ

อาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๑. จานวนสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
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เป้าประสงค์ หลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับ ปวช. และ ปวส.
กลยุทธ์ที่ ๓ เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอน ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
๑ โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้คุณวุฒิ ๑. เพื่อเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ทางการศึกษา
โดยหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์

เป้าหมาย
หลักสูตรนอกระบบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนผู้เรียนหลักสูตรเทียบโอน
๒. สาขาวิชาหลักสูตรเทียบโอน
๑. จานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

๓ โครงการแนะแนวหลักสูตรเทียบโอน

๑. เพื่อแนะแนวความรู้
หลักสูตรเทียบโอน

แรงงานในสถานประกอบการ

๑. จานวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
เป้าประสงค์ การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับสถานศึกษาอื่น
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ๑. เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
สถานประกอบการ
๑. สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
ในการพัฒนาด้านการศึกษา
การศึกษากับสถาน
ประกอบการ
๒ โครงการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
สถานศึกษาอื่น
๑. สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
การศึกษากับสถานศึกษาอื่น
๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือใน
ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน
๑. ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานสาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
เป้าประสงค์ การจัดการด้านบริหารให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการด้านบริหาร
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการตามเกณฑ์
๒ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยง ๑. เพื่อพัฒนาระบบการ
ครูและบุคลากร
กับการประกันคุณภาพภายนอก
ประกันคุณภาพภายในให้ผ่าน
เกณฑ์
๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ครูและบุคลากร
เพื่อการบริหาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหาร
๑. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักวิจัย และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครู
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรม และ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
สิ่งประดิษฐ์ของครู
ครู

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.จานวนงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของครู

๒ โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน

๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน

๑.จานวนงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน

๓ โครงการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

๑. เพื่อต่อยอดนวัตกรรม และ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อ
สิ่งประดิษฐ์นาไปใช้ในชุมชน
ยอดชุมชน

๑.จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
ต่อยอดใช้กับชุมชน

๔ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในสถานศึกษา

๑. เพื่อประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
ผู้เรียน ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๑. จานวนสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่
เข้าประกวดแข่งขัน
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ ๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตาม
หลักสูตร
๑.หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาชีพ
๒ โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
๓ โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

๑. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
สมรรถนะ
๑. เพื่อพัฒนาระบบประเมิน
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะกรรมการ

๑.คณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ

แบบประเมิน

๑.แบบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ

เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
๑. เพื่อส่งเสริมครู ได้รับ
ผู้บริหาร และครู
ต่างประเทศ
การศึกษาต่อในต่างประเทศ
๒ โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ๑. เพื่อจัดหาทุนฝึกอบรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ต่างประเทศ
๓ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
๑. เพื่อศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ทุนรัฐบาลด้านการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
๑.การฝึกอบรมต่างประเทศ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
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เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการพัฒนาครู บุคลากรในสถานศึกษา
๑. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากร
ครู และบุคลากร
๑.จานวนครู และบุคลากรที่ได้รับ
ในสถานศึกษา
การพัฒนา
๒ โครงการศึกษาดูงาน

๑. เพื่อศึกษาดูงานในประเทศ

ครู และบุคลากร

๑.ครู และบุคลากรในการศึกษาดู
งาน

๓ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ

๑. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพ
สาขาวิชาต่าง ๆ

ครู และบุคลากร

๑.วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
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๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๕ สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
๒ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ
๑. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในวิทยาลัยฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
๓ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานอื่น

๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์จาก
หน่วยงานอื่น

เป้าหมาย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ๑. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้าน
ระบบเครือข่าย
ครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
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เป้าประสงค์ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑ โครงการจัดหาชุดฝึก CNC เครื่องกลึง เครื่องกัด
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
สอนด้วยชุดฝึก CNC
เครื่องกลึง เครื่องกัด
๒ โครงการจัดหาชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
สอนสาขาเทคนิคควบคุมและ
ซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนผู้เรียนสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน , เทคนิคการผลิต, เทคนิค
เครื่องกล ,เทคนิคโลหะ ฯลฯ
๑. จานวนผู้เรียนสาขาเทคนิค
ควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่ง
ทางราง

๓ โครงการจัดหาชุดห้องปฏิบัติการ และทดลองระบบนิวแม
ติกส์ นิวแมติกส์ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

๑. จานวนผู้เรียนสาขาวิชาไฟฟ้า ,
อิเล็กทรอนิกส์ ,

๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
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เป้าประสงค์ การพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ
๑. เพื่อปรับปรุงศูนย์วิทย
ศูนย์วิทยบริการ
๑.ศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย
บริการให้ทันสมัย
๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับศูนย์วิทยบริการ

๑. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์วิทย ครุภัณฑ์
บริการให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ

๑.ครุภัณฑ์

๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

๑. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

๑.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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เป้าประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ ฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์
๑ โครงการพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ ผ สมผสานเครื่ อ งมื อ ๑. เพื่อผลิตบทเรียนสาเร็จรูป
Active Learning โดยใช้ Moodle LMS

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บทเรียนสาเร็จรูปรายวิชาต่าง ๆ ๑.บทเรียนสาเร็จรูปออนไลน์

๒ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

๑. จานวนสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์

เป้าหมาย
ครูและบุคลากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.จ านวนครู แ ละบุ ค ลากรผู้ เข้ า รั บ
การอบรม

๑. เพื่อผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ออนไลน์

เป้าประสงค์ การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน และฝ่ายบริหาร
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และฝ่ายบริหารจัดการ
ที่
แผนงาน โครงการ
๑ โครงการอบรมระบบบริหารจัดการความรู้ KM

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการงบประมาณ ๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
และพัสดุ
จัดการงานวางแผนงบประมาณ
และพัสดุด้วยระบบสารสนเทศ
๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน์ ๑. เพื่อระบบบริหารจัดการ
ครูและบุคลากร
ด้านนักเรียน นักศึกษา

๑.จานวนผู้เข้ารับการอบรม
๑.จานวนผู้เข้ารับการอบรม
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