แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พุทธศักราช 2560 – 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

แผนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564

(ระยะ 5 ปี)

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

1

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พุทธศักราช 2560 – 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

คานา
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะตามที่
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จาเป็นจะต้องมียุทธวิธีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ดังนั้ นในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการดาเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาประจาปีของสถานศึกษา
ด้ว ยเหตุ นี้ วิท ยาลั ย เทคนิ คฉะเชิ งเทรา จึ งได้ จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์เ พื่ อพั ฒ นาวิท ยาลั ยเทคนิ ค
ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี นี้ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาการศึกษา ให้ มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพและนาไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้บรรลุตาม
วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ของวิทยาลัยฯ และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒ นา
การศึกษาของวิทยาลัยฯ บุคลากรทุกท่านในวิท ยาลัยฯ จะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้ สามารถนาสู่การปฏิบัติและพัฒนานักเรียน และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้ก้าวหน้าและเป็นไป
ตามที่ได้กาหนดไว้ เอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่ งที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์เพื่อ พัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราฉบับนี้จนสาเร็จ
(นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
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บทสรุป
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราซึ่งเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษา
ระยะ 5 ปี นี้ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ แนวทาง นโยบาย
และกรอบการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ฯ นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ คือ ปรับสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ พัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมนาความรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชน เน้นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันได้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ในอันที่จะนาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าประสงค์ในทิศทางที่ต้องการอยู่ในรูปของ
การขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรีย นให้สอดคล้อง และบรรลุมาตรฐาน
การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ และบริการด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ มีการนามาใช้ในการวัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ และสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัด
การศึกษาแบบมีส่ ว นร่ ว ม และความเหมาะสมของบุค ลากรกั บภาระงาน พัฒ นาระบบการจัดเก็บข้ อมู ล
สารสนเทศ ให้เป็นระบบ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 จะเป็นเอกสารที่มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัด ทา รวมทั้งคาแนะนา ข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ ทาให้แผน
ยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลสถานศึกษา
1.1 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2476 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน กับ26
ตารางวา ในนามโรงเรียนประถมช่างไม้ ต่อมา พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาอยู่ถนนมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเปิดเป็น
โรงเรียนช่างไม้ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494 ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การการปรับปรุงการศึกษาแห่งชาติ
โดย เอ็ม.เอาร์.แวนไวท์ ผู้เชี่ยวชาญการอาชีวศึกษาแห่งองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และต่อมา พ.ศ. 2523 ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา

1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่รวม 14 ไร่ 1 งาน กับ 26 ตารางวา (เป็นที่เช่าทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์) ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000
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สภาพบรรยากาศในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สภาพปัจจุบันพื้นที่วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงานเต็มพื้นที่ไม่มีบริเวณที่ขยายเพิ่มขึ้น
ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต วิทยาลัยฯจึงตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จากการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นสมควรว่าควรจะขยายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ทาให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นและ
เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อมายิ่งขึ้นวิทยาลัยฯ จึงจัดทาโครงการขยายวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราในพื้นที่
ใหม่ขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประสงค์บริจาคที่ดินให้แก่วิทยาลัยฯเป็นจานวน 40 ไร่ 3 งาน กับ 5 ตารางวา ที่ ตาบล
ลาดขวาง อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2537 กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิค จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ครบ 36 พรรษา เป็นสถานศึกษาสังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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3

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานที่ภายในวิทยาลัย
หมายเลข 1 อาคารเรียนหนึ่ง 4 ชั้นหมายเลข 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น
หมายเลข 3 อาคารเรียนสาม 2 ชั้นและอินเตอร์เน็ตหมายเลข 4 ห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น,พัสดุกลาง,ห้องสมุด
หมายเลข 5 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
หมายเลข 6 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
หมายเลข 7 ชั้น 1 ศูนย์อาหาร,ชั้น 2 กีฬา-นันทนาการหมายเลข 8 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
หมายเลข 9 อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น
หมายเลข 10 พระวิษณุกรม
หมายเลข 11 ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหมายเลข 12 ห้องพักคนงานภารโรง
หมายเลข 13 สนามบาส
หมายเลข 14 โดมอเนกประสงค์
หมายเลข 15 ป้อมยาม
หมายเลข 16งานบริหารทั่วไป,งานประชาสัมพันธ์
หมายเลข 17 ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
หมายเลข 18ห้องน้า-ห้องส้วมนักเรียน
หมายเลข 19 ห้องน้า-ห้องส้วมนักเรียน
หมายเลข 20บ้านพักครู
หมายเลข 21 อาคารเดินสายไฟฟ้าชั่วคราว
หมายเลข 22ศาลา 60 พรรษา
หมายเลข 23 เสาธง
หมายเลข 24โรงฝึกงานช่างปูน
หมายเลข 25 สวนหย่อม
หมายเลข 26อาคารลูกเสือและงานปกครอง
หมายเลข 27 ที่จอดรถจักรยานยนต์
หมายเลข 28 อาคารอานวยการ
หมายเลข 29 ร้านสหกรณ์
หมายเลข 30 พื้นที่เตรียมใช้งาน

3
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รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ – สกุล
นายพื้น
เมฆพัฒน์
นายวินัย
วัยวุฒิ
นายสุรินทร์
สิขากุล
นายสาเนียง รักสัตย์
นายบูรณะ
วงศ์ประดิษฐ์
นายธนู
แสวงศักดิ์
นายวิสูตร
พลาชีวิน
นายสมจริง
กนกนาค
นายเพี้ยน
หล่อนิล
นายเอนก
จูจันทร์
นายคัมภีร์
รัตนโชติ
นายทองพูน
รวมทรัพย์
นายพัฒนะ
พยุงผล
นายจานง
อุไรรัตน์
นายประจักษ์ ภักดีรัตน์
ว่าทีร่ ้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล
นายศิริ
จันบารุง
นายอภิสิทธิ์
เลี้ยงตระกูลงาม
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล
นายสุริยะ
จิตรพิไลเลิศ

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2478 – 2481
พ.ศ. 2481 – 2490
พ.ศ. 2490 – 2492
พ.ศ. 2492 – 2495
พ.ศ. 2495 – 2496
พ.ศ. 2496 – 2498
พ.ศ. 2499 – 2500
พ.ศ. 2501 – 2503
พ.ศ. 2503 – 2514
พ.ศ. 2514 – 2519
พ.ศ. 2519 – 2522
พ.ศ. 2523 – 2527
พ.ศ. 2527 – 2530
พ.ศ. 2530 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2542
พ.ศ. 2542 – 2547
พ.ศ. 2547 – 2554
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2555 – 2557
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ จัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพได้ และ
มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
1.5 ปรัชญาของวิทยาลัยฯ
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
1.6 ภาพรวมของวิทยาลัยฯ
1.6.1 ภารกิจของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีภารกิจในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเชื่อมโยงความ
ร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา โดยบูรณาการ เป้าหมาย ด้าน
นโยบาย การบริหารจัดการ วิชาการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจสังคม และบุคลากรทุกระดับ
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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วิทยาลัย ฯ ได้กาหนดเป้าหมาย นโยบายการบริหารจัดการ โดยกาหนดแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ มีความรักความสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรมและเหตุผล
สามารถเรี ยนรู้คิดวิเคราะห์ ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมร่วมมือกับสถานประกอบการ และ
ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมด้วยจิตใจที่เป็นสุข
1.6.2 สภาพความพร้อมของบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้การดาเนินงานภายในวิทยาลัยฯ
ประสบผลส าเร็ จ ในขณะที่วิทยาลั ย ฯ มีบุคลากรเพียงพอต่อจานวนนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรใน
ภาพรวมของวิทยาลัยฯ มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะความชานาญ และมีประสบการณ์ผ่านการ
พัฒนาฝึกอบรมทุกสาขา สามารถจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน-นักศึกษา ทาให้นักเรียนนั ก ศึ ก ษาเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข และน าความรู้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ มี แ นวทางในการประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
1.6.2.1 สภาพบุคลากรในเชิงปริมาณ
ตาราง 1 แสดงจานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ในปีการศึกษา 2560
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร/ครู

หญิง

ป.เอก

ต่ากว่า

ครูผู้ช่วย/คศ๑

ชานาญการ

5
20
28
16
12
5
12

5
17
16
8
9
3
4

2
5
5

3
10
3
3
2
3

5
6
24
12
11
4
11

14
4
4
1
1
1

-

5 11 9
12 16
9 7
2 10
4 1
- 12

-

6
1
2
2
1

6
8
5
4
3
1

5
5
7
1
3
2

9
4
1

5
2
-

1
1
-

3
1
1

8
4
-

1
1

-

4
1
-

5
3
1

-

1
1
-

3
1
-

1
-

4 2 7 13 73 16 36 98 27

-

4 9
52 73

-

3 17 31

1
25

13
125

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

ชานาญการ
พิเศษ

ชาย

ฝ่ายผู้บริหาร
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
ครูแผนกช่างไฟฟ้า
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกก่อสร้าง
ครูแผนกโทรคมนาคม
ครูแผนกเทคนิค
อุตสาหกรรม
ครูแผนกเทคนิคโลหะ
ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูแผนกเทคโนโลยี
พื้นฐาน
ครูแผนกช่างยนต์
รวมทั้งหมด

ป.ตรี

จานวน
(คน)

ป.โท

ผู้บริหาร/สาขาวิชา

อัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา

พนักงานราชการ

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ
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ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

หญิง

ม.ต้น หรือต่ากว่า

ม.ปลาย/ปวช

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

2
1
3
9
1
1
4
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
4
10
1
1
1
1
57

ชาย

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานทะเบียน
-งานพัสดุ+พนักงานขับรถ
-งานศูนย์ข้อมูล
-งานวางแผนฯ
-งานปกครอง
-งานกิจกรรมฯ
-งานแนะแนว
-งานโครงการพิเศษ
-งานสวัสดิการ
-งานหลักสูตร
-งานวัดผล
-งานวิทยบริการ
-งานทวิภาคี
-งานสื่อการเรียนฯ
-งานบุคลากร
-งานประกันคุณภาพฯ
-งานวิจัยฯ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
-งานตรวจสอบภายใน
-งานผลิตผลการค้าฯ
-งานความร่วมมือ
-งานครูที่ปรึกษา
รวมทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการก.พ.

สถานภาพ

1
1

1
2
1
1
1
1
7

2
1
2
7
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
9
1
1
1
49

1
5
1
3
1
10
21

2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
36

1
1
10
12

2
1
3

1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
14

1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
28

-
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1.7 หลักสูตรการเรียนการสอน
ปัจจุ บันสถานศึกษาเปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาโทรคมนาคม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานโครงสร้าง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานก่อสร้าง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา คือ
1.
2.
3.
4.

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

5. สาขาวิชาไฟฟ้า
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. สาขาวิชาโทรคมนาคม
8. สาขาวิชาการก่อสร้าง

สาขางาน
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
- สาขางานเทคโนโลยี ง านเชื่ อ ม
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- สาขางานระบบสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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1.8 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รวม
ทั้งสิ้น

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เทคนิค
อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์.
- สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยี
โทรคมนาคม.
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

3,097
คน
ภาคเรียนที่ 2/2559(ปีปัจจุบัน)

หน่วย : คน

ระดับ ป.ตรี/
รวม
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปทส.
ทั้งสิ้น
ปีที่ ปีที่
ปีที่ ปีที่
ปีที่ ปีที่
1
2 ปีที่ 3 รวม
1
2
รวม 1 2 รวม
711 550 720 1,981 544 572 1,116 - 3,097
117 83
76 27
223 191
85 80

90
47
244
124

290
150
658
289

32 59
55 25
247 199
54 130

91
80
446
184

-

-

-

381
230
1,104
473

17 11
66 48
127 110
-

18
60
137
-

46
174
374
-

12
54
79
11

37
126
141
11

-

-

-

83
300
515
11
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1.9 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีต่อไป)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

รวม

ระดับ ป.ตรี/
รวม
ระดับ ปวส.
ปทส.
ทั้งสิ้น
ปีที่ ปีที่
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 1 2 รวม

860

713

550

2,123

600

533

1,133

-

-

-

3,256

120
80
240
120

117
77
224
85

83
27
191
80

320
184
655
285

40
60
160
120

32
55
247
54

72
115
407
174

-

-

-

392
299
1,062
459

80
100
120

17
66
127

11
48
110

108
214
357

80
60
80

12
54
79

92
114
159

-

-

-

200
328
516

-

-

-

-

20

11

31

-

-

-

31

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เทคนิค
อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยี
โทรคมนาคม.
- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคการ
ผลิต

ระดับ ปวช.

1.10 ข้อมูลอาคาร สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรามีพื้นที่ 17 ไร่ 1 งาน กับ 26 ตารางวา ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้ คือ
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น
10
1. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 1
2. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 2
3. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 3
4. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 4
5. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 5
6. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 6
7. อาคารอานวยการ 7
8. อาคารโรงฝึก 8

หลัง มีห้องทั้งสิ้น 183 ห้อง ได้แก่
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง
จานวน
1 หลัง ห้อง

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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5
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5
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จานวน
จานวน
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1 หลัง
1 หลัง

ห้อง
ห้อง

30 ห้อง
13 ห้อง

1.11 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้รับ
ในปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
 ได้เข้ารอบไปแข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค
- เครื่องถอด-ประกอบคอยล์สปริงโช๊คอัพระบบนิวเมติกส์
- ลิฟท์บริการรถจักรยานยนต์ระบบนิวแมติกส์
- R.F. Safety
- Plastic bottles press
- เครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์
- เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
- เครื่องค้นหาสัญญาณจานดาวเทียมด้วยไมโครโทรเลอร์ผ่านการควบคุมทางอินเตอร์เน็ต
- ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ชุดควบคุมการล็อครถด้วยโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอย
- ชุดปรับมุมใบผานดันดิน
- อุปกรณ์ผสมสี
- ลูกกลิ้งอัดมุ้งลวด
- เครื่องอัดแท่งเพาะชาจากเศษวัสดุเหลือใช้
- แท่งเพาะชากล้าไม้สาเร็จรูป
- เครื่องผ่าจาวมะพร้าว
- ชุดละอองน้าติดพัดลมแบบประหยัด
- เครื่องดูดน้ามันเบรก
- เครื่องร่อนทรายแบบประหยัดพลังงาน
- ปั๊มลมกึ่งอัตโนมัติสะดวกใช้
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ในประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“แท่งเพาะชากล้าไม้สาเร็จรูป” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 ได้ รั บ รางวั ล รองช นะเลิ ศ อั น ดั บ 2 เหรี ย ญทองแดง ในประเภ ทที่ 8 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร“ชุดปรับมุมใบผานดันดิน” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจาปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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 ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ 2 เหรีย ญทองแดง ในประเภทที่ 10 สิ่ งประดิษฐ์ ด้านนวั ตกรรม
ซอฟแวร์ “ชุดควบคุมการล็อครถด้ว ยโทรศัพ ท์มือถือระบบแอนดรอย” ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์ (การ
ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ)“ Plastic bottles press” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ในปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
ระดับชาติ
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่ นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้ว ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
รางวัลระดับภาค
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการประมานราคาก่อสร้าง (ปวส.)
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการประมานราคาก่อสร้าง (ปวช.)
 รางวัลระดับเหรียญทอง ทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัต (PABX)
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการสารวจเพื่อการก่อสร้าง(ปวส.)
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการสารวจเพื่อการก่อสร้าง(ปวช.)
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขลุ่ยเพียงออ
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะงานไม้
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ระบบ
เตื อ นสาธารณภั ย ” การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาค ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ “ระบบ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป “ทรายแมว
จากกาแฟ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุ “เครื่องช่วยเดินควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ในปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
รางวัลระดับภาค
 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัต (PABX)
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะงานไม้
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการประมานราคาก่อสร้าง
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการสารวจเพื่อการก่อสร้าง(ปวช.)
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

12

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พุทธศักราช 2560 – 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

1.12 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.12.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ปีการศึกษา 2558
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2558

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปีการศึกษา 2558
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1.12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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1.12.3 สรุปผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ของ สมศ.
กลุ่มประเภทตัวบ่งชี้
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ภาพรวม

ตัวบ่งชี้
1 – 13
14
15 – 18

คะแนนเต็ม
70
10
20
100

คะแนนที่ได้
53.15
8.00
17.00
78.15

1.12.4 สรุปผลการประเมินตามกฎกระทรวง
มาตรฐานกฎกระทรวง
ผลการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้
1 - 6 และ 14 - 16
8 -11 และ 17 - 18
7
12 - 13

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

คะแนนเฉลี่ย
3.87
4.14
5.00
2.75
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บทที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยใช้การ SWOT ANALYSIS เพื่อ
ระดมความคิดเห็น โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้
ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัดของวิทยาลัย
เพื่อกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
ปัจจัยภายนอก
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยฯ พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
เอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่
นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก
องค์ กรส่ ว นท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ ก ารสนับสนุน ครู ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เอื้อให้วิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายใน
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ วิท ยาลัยฯ
มีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอานาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายดาเนินงานที่
ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
ระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทาให้จั ดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่าง
มีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ วิทยาลัยฯ ประสบความสาเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีอัตราการเรียนต่อ 90% วิทยาลัยฯ มีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้
สื่อเทคโนโลยีของบุคลากร บางส่วนขาดการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จึงเป็นวิทยาลัยฯ ที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อและเป็น
โอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.1 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราแล้วนา
ข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการ
พัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการ
กระจายอานาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึง ทาให้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
สรุปการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ด้านบุคลากร
1. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน
และตรงตามความถนัด
2. ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
3. ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู
4. ครูได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้
ความสามารถ

ด้านบุคลากร
1. ครูได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่
นอกเหนือจากการสอนมาก
2. ครูส่วนมากความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารน้อย
3. ครูบางส่วนยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านงบประมาณ
1. วิทยาลัยฯ กาหนดแผนการใช้เงินเพื่อการจัด
การศึกษาไว้อย่างชัดเจน
2. วิทยาลัยฯมีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
3. วิทยาลัยฯ กาหนดระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินไว้อย่างชัดเจน
4. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
สมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครู ในการ
ระดมทรัพยากร
5. การบริหารการเงินของวิทยาลัยฯเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ด้านงบประมาณ
1. ระบบการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ ล่าช้า
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินไม่ชัดเจน
ทาให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

ด้านวัสดุอุปกรณ์
1. วิทยาลัยฯ มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อม
ให้บริการชุมชนและหน่วยงานอื่น
2. วิทยาลัยฯ จัดสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอน
3. วิทยาลัยฯ มีระบบการค้นคว้าข้อมูลที่เปิดกว้างโดย
นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกจุดของวิทยาลัย
ฯ
ด้านบริหารจัดการ
1. วิทยาลัยฯ มีคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
ความ
รับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วิทยาลัยฯ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
บริหารจัดการทาให้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสูงขึ้น
3. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและ
จัดการศึกษามีวิสัยทัศน์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ด้านวัสดุอุปกรณ์
1. สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนไม่เพียงพอและยังไม่
ทั่วถึง
3. คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สานักงานขาก
ผู้ชานาญการบารุงรักษา
ด้านบริหารจัดการ
1. นโยบายด้านงานปกครองไม่เคร่งครัดส่งผลต่อ
ความประพฤติของนักเรียน
2. ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
และ
กระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงไม่สามารถนา
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานไม่สม่าเสมอและไม่
ต่อเนื่อง
4. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงผลการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ มีน้อย
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สรุปการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

โอกาส

ข้อจากัด

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนทาให้
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
2. ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในโรงเรียนจึงให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
2. สภาพชุมชนมีความแตกต่างกันมาทาให้เกิดความ
เลื่อมล้าในการเรียน
5. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน ทาให้สร้างค่านิยมที่ผิดๆ ให้กับนักเรียน
ด้านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถทาให้
1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกและไม่เหมาะสมขาด
นักเรียนสืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย
การไตร่ตรองและไม่สามารถแยกแยะคุณและโทษได้
และรวดเร็วขึ้น
2. เทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงผู้ปกครองและนักเรียน
2. เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่งผลให้การ
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสได้
จัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลนักเรียนเสีย
ค่าใช้จ่าย เสียเวลา และเสียสุขภาพมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
1. วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีการ
1. การเปลี่ยนแปลงจากเมืองเกษตรกรรมเป็นเมือง
ลงทุน
อุตสาหกรรมส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว
ทางด้านคุณภาพชีวิต การประกอบ อาชีพ สังคม
2. ค่าครองชีพของผู้ปกครองและนักเรียนสูงขึ้น
วัฒนธรรม
3. วิทยาลัยฯ เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบจากแรงงาน
2. วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวย ต่างด้าว เช่น อาชญากรรม โรคติดต่อ ฯลฯ
กับ
สภาพเศรษฐกิจที่ดีผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะดี
มัน่ คง สามารถสนับสนุนในการเรียนการสอนได้ดี
ด้านการเมืองและกฎหมาย
ด้านการเมืองและกฎหมาย
1. วิทยาลัยฯ ดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุน
1. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามยุคสมัยส่งผลให้การ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
พัฒนาการศึกษา ไม่ ต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15)
2. วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยยึด พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการใช้เงินของวิทยาลัยฯ
ดาเนินการโดยยึดระเบียบพัสดุการเงิน ปี พ.ศ.
2535
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพขององค์กร
ตาราง แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
รายการปัจจัย
น้าหนัก
สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)
0.33
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )
0.22
3. ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )
0.30
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.13
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
สรุปปัจจัยภายนอก

คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักคะแนนเฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
3.01
2.11
0.99
0.33
3.87
4.02
0.85
0.19
4.06
3.67
1.22
0.37
3.95
4.37
0.51
0.07
3.58
0.95
1.31

สรุปผลการ
วิเคราะห์
0.67
0.66
0.85
0.45
2.63

ตาราง แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 )
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and
Products = S2 )
3. ด้านบุคลากร (Man = M1)
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )
6. ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement =
M4 )
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรุปปัจจัยภายใน

คะแนนเฉลี่ย น้าหนักคะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
0.20 3.95 4.37 0.79
0.87

น้าหนัก

สรุปผลการ
วิเคราะห์
-0.08

0.14

3.55

3.77

0.50

0.53

-0.03

0.16
0.12
0.10

4.19
3.85
3.89

6.27
3.73
3.64

0.67
0.46
0.39

1.00
0.45
0.36

-0.33
0.01
0.03

0.28

3.53

3.77

0.99

1.06

-0.07

3.8
-0.24

4.27
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วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกของตนเองโดยให้บุคลากร ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่ ว มเพื่ อประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แล้ ว น ามาสรุ ป เป็ น แนวทางส าหรับ การก าหนด ทิ ศทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม น้ อ มน าปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริการชุมชน ผสานเครือข่าย ภายใต้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล
2.4 พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจที่ 3 : สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พันธกิจที่ 4 : สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.5 เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.6 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
- โครงการเป็นที่ 1 ของประเทศก้าวสู่สากล
- โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษากลุ่มช้างเผือกด้านการสื่อสารเพื่อนาเสนอ
- โครงการห้องน้าสะอาด
- โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถยนต์/จักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
- โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนนักศึกษา ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพทุกสาขาวิชานารายได้เข้า
วิทยาลัยฯ
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการ กิจกรรมสาคัญทางพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของชาติ
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
- โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา
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พันธกิจที่ 3 : สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- โครงการ INNOVATION
- โครงการสร้างนักศึกษา กลุ่มช้างเผือก – มีความสามารถสูงด้านวิชาชีพหรือการแข่งขันทักษะ
ระดับชาติ
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
พันธกิจที่ 4 : สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน
- โครงการการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
- โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์: สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร
- โครงการ Happy College (Society)
- โครงการบริหารการจัดการขององค์กร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของบุคลากรของวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัย
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บทที่ 3
ทิศทางการบริหารงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชิงเทรา ได้ดาเนินการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกของตนเองโดยให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แล้วนามาสรุปเป็นแนวทางสาหรับการกาหนด ทิศ
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
3.1 การบริหารจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชิงเทรา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่าย
วิชาการฝ่ ายแผนงานและความร่ว มมือและฝ่ ายพัฒ นากิจการนักเรียน ผู้บริห ารยึดหลั กการบริห ารโดยใช้
วิทยาลัยฯเป็นฐาน (SBM) ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานใหม่ มีชื่อว่า TT : 4 D ซึ่งเน้นการบริหารแบบกระจายอานาจ (D) การเสริมพลังบุคลากร (D) การ
ปฏิบัติ (D) และการกากับติดตามดูแล (D) ดังภาพประกอบ
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคเชิงเทรา
1.1 ระบบโครงสร้างการบริหาร
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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ระบบโครงสร้างการบริหาร
นายสุรยิ ะ จิตรพิไลเลิศ

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายสมหมาย ศรประสิทธิ์

ว่าที่ ร.อ. บพิตร บูรมิ

นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

ว่าที่ร.อ.เชาวลิต ยุทธนาวา

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

รองฯ ฝ่ายแผนงานและ

รองฯ ฝ่ายพัฒนา

นางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์

นายเกษตรสันต์ จันทรา

ความร่วมมือ
นายนิคม คนงาม

กิจการนักเรียน นักศึกษา
นายวินัย นาคเจือทอง

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาหลักสูตร

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปราโมทย์ ฤกษ์มงคล

การเรียนการสอน
นายไวพจน์ คงภิรมย์ชื่น

นายสมิทธ์ สุขขี

นางศุภาภัส ห้าวหาญ

งานบุคลากร

งานวัดผลและประเมินผล

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

นางนัยน์ปพร ยุทธนาวา

นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล

นางสาวนวลจันทร์ สาโรช

นายถาวร ชละมณี

งานการเงิน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

นางสาวสุวิมล ทองพลี

นายสมคิด สิงสิน

นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ

งานบัญชี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายเอกนริน พลาชีวะ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

งานแนะแนวอาชีพ

นายกิตติพงศ์ เมธาวิวรรธ์กุล

นายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์

งานพัสดุ

งานอาชีวศึกษาระบบ

นายพีรยุทธ์ วัจนเจริญ
งานอาคารสถานที่
นางสาววิลาวรรณ์ เกตุประสาร
งานทะเบียน
นายชิดชาย สุขประเสริฐ

ทวิภาคี
แผนกวิชา

และสิ่งประดิษฐ์

และการจัดหางงาน

นายเชษฐา เจริญสุข

นางจันจิรา สุขขี

งานประกันคุณภาพและ

งานสวัสดิการ

มาตรฐานการศึกษา

นักเรียนนักศึกษา

นายสาโรจน์ อาจองค์

นายสุเมธา พุ่มระย้า

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

งานโครงการพิเศษ

และประกอบธุรกิจ

และบริการชุมชน

งานประชาสัมพันธ์
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2. ปรัชญา สีประจาวิทยาลัยฯ คาขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
ปรัชญาของวิทยาลัยฯ
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
สีประจาวิทยาลัยฯ
สีเขียว หมายถึง ความขยัน ความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
สีชมพู่ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามมีความเจริญงอกงามใน
การศึกษา
วิสัยทัศน์ (VISION)
ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริการชุมชน ผสานเครือข่าย ภายใต้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ(MISSION)
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 :พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจที่ 3 : สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พันธกิจที่ 4 : สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงาน
พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์(GOALS)
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
3. สถานศึกษามีร ะบบบริ ห ารจั ดการที่เอื้อให้ห น่ว ยงานทุ กภาคส่ว นในสั งคมมีส่ ว นร่ว มในการจัด
การศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักษะดี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
บริการวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม
3.สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
นั้นวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ดาเนินการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (SBM) เน้นการมี
ส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้วิทยาลัย ฯ ได้พัฒนา
รูปแบบการบริหารงานใหม่ มีชื่อว่า TT : 4D ซึ่งเน้นการบริหารแบบกระจายอานาจ(D = Decentralization)
การเสริมพลังบุคลากร(D = Development) การปฏิบัติ( D = Do) และการกากับติดตามดูแล (D =
Direction) โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 1. Plan (วางแผน) 2. Do (ปฏิบัติ) 3.
Check (ตรวจสอบ) 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข ดาเนินการให้ถูกต้อง)
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
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บทที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชิงเทรา
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้ดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้น ผลงาน(Performance- based Budgeting) ทั้งนี้ได้กาหนดงาน/โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ดังต่อไปนี้
การกาหนดงาน/โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพ

2

พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

งาน/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หมวดภาษาอังกฤษ

-โครงการเป็นที่ 1 ของประเทศ
ก้าวสู่สากล
-โครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษากลุ่มช้างเผือกด้านการ หมวดภาษาอังกฤษ
สื่อสารเพื่อนาเสนอ
-โครงการห้องน้าสะอาด
-โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอด งานอาคารสถานที่
รถยนต์/จักรยานยนต์ภายใน
งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

-โครงการ เตรียมทดสอบทาง
งานวิชาการ
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
-โครงการ โครงการประเมิน
งานวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ
-โครงการ โครงการส่งเสริม
งานส่งเสริมผลิตผล
อาชีพนักเรียนนักศึกษา ต่อยอด
การค้าและ
ธุรกิจและสร้างอาชีพทุก
ประกอบธุรกิจ
สาขาวิชานารายได้เข้าวิทยาลัย
ฯ

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

29

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พุทธศักราช 2560 – 2564
ลาดับ
กลยุทธ์
ที่
3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

4

5

ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
งาน/โครงการ

-โครงการ กิจกรรมสาคัญทาง
พุทธศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญ
ของชาติ
-โครงการ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
-โครงการ โครงการตรวจสาร
เสพติดนักศึกษา
-โครงการ INNOVATION
-โครงการสร้างนักศึกษา กลุ่ม
ช้างเผือก – มีความสามารถสูง
ด้านวิชาชีพหรือการแข่งขัน
ทักษะ ระดับชาติ
-โครงการโครงการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน
-โครงการ การบริการด้าน
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
-โครงการ โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษผู้บริหาร
-โครงการ Happy College
(Society)
-โครงการ โครงการบริหารการ
จัดการขององค์กร
-โครงการโครงการพัฒนา
บุคลากร
-โครงการโครงการประเมิน
สมรรถนะและคุณภาพงานของ
บุคลากรของวิทยาลัย
-โครงการโครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลของวิทยาลัย

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานกิจกรรม

งานกิจกรรม
งานปกครอง
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ/วิชาการ

งานวิจัยฯ
งานโครงการพิเศษ
ฯ
หมวดภาษาอังกฤษ
หมวดภาษาอังกฤษ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
งานศูนย์ข้อมูล
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

บทที่ 5
กรอบกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กรอบกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร

วิธีการและกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามที่หลักสูตร
กาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติ(ผ่าน
ขีดจากัดล่าง)ในทุกกลุ่มการ
เรียนรู้
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนด
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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วัตถุประสงค์
วิธีการและกิจกรรม
เชิงกลยุทธ์
2. ผู้เรียนร่วมกัน 1. ส่งเสริมผู้เรียน ให้มี
รับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ อนุรักษ์
พร้อมเป็นพลเมือง สิ่งแวดล้อม
ของประชาคม
อาเซียนและพลโลก
1.ส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศกับครู
เจ้าของภาษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในประชาคมอาเซียน
นานาชาติ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
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เป้าหมาย
2560 2561 2561 2563 2564
1.ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติ 60 65
70 80 90
ตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
65 70
75 85 95
ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละของนักเรียนใช้
65 70
75 85 95
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ในการสื่อสารได้
1 ร้อยละของนักเรียนมี
65 70
75 85 95
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติในประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. เป็นเลิศวิชาการ

2.ล้าหนาทาง
ความคิด

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สงเสริมความเปนเลิศ
โดยการสอนเสริม
ติวเขม เขาคาย ศึกษาดู
งาน
2. สงเสริมศักยภาพและ
ความถนัด สาหรับ
นักเรียนโดยมี การจัด
อบรมโครงงาน
3.สงเสริมเปนบุคคลแหง
การเรียนรู
4. สงเสริมแหลงเรียนรู
และภูมิปญญา ทองถิ่น
5. สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

1. รอยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผาน
การประเมินอยูในระดับดี
เปนที่ ยอมรับ
2.รอยละของนักเรียนมี
ความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเปนที่ประจักษ
สามารถแขงขันในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. รอยละของนักเรียน
สามารถเขา ศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอุดมศึกษาทั้งไดใน
อัตราสูง

1. กิจกรรมสงเสริมการ
ทาโครงงาน
2. สงเสริมใหนักเรียนสร
างชิ้นงานใน ดานตางๆ
3. สงนักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขัน ในทุก
ระดับ

1.รอยละของนักเรียน
สามารถสรางสรรคความคิด
ใหมๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ
คานิยม และความเชื่อ ของ
ตนเองและของผูอื่น
2.รอยละของนักเรียน
สามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู ออกแบบ สรางสรรค
งานสื่อสาร นาเสนอ เผย
แพร และแลกเปลี่ยน
ผลงานไดในระดับ
นานาชาติ

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.รวมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สงเสริมนักเรียนดาน
คุณธรรม ดานจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค กิจกรรมจิต
สาธารณะ กิจกรรมวัน
สาคัญตางๆ/กิจกรรมของ
หายไดคืน
2. จัดทาแผนการสอน
บูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพียง /
สวนพฤษศาสตร/ รักษ
โลก
3. จัดกิจกรรมเขาคาย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
4.โครงการพานักเรียนไป
วัด
5. โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิต
6.โครงการอบรมนักเรียน
หนาเสาธง
7. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแล ชวยเหลือ
นักเรียน 7.1 โครงการ
เยี่ยมบานนักเรียน
7.2 โครงการจัดกิจกรรม
แกไข คุณลักษณะที่ไมพึง
ประสงค
7.3 โครงการจัดทุนปจจัย
พื้นฐาน เปนคาพาหนะ
คาอาหารและอุปกรณ
การเรียน
7.4 โครงการประชุมผู
ปกครอง

1. รอยละของนักเรียนมี
ความตระหนักรูใน
ภาวการณของโลก สามารถ
เรียนรูและจัดการกับความ
ซับซอน
2. รอยละของนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักในความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ
รอยละของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
เปนพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมการใช
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมให
เกิดประโยชนตอสาธารณะ
และปกปองคุมครองสิ่ง
แวดลอมและอุดมการณ
ประชาธิปไตยสังคมไทยและ
สังคมโลก
7. รอยละของครูที่
ปฏิบัติงานตาม ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.1 รอยละของครูที่เยี่ยม
บานนักเรียน
7.2 รอยละของนักเรียนที่
แกไขคุณลักษณะที่ไมพึง
ประสงค์
7.3 รอยละของนักเรียนที่
ไดรับทุนปจจัยพื้นฐานเปน
คาพาหนะ คาอาหารและ
อุปกรณการเรียน

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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เป้าหมาย
2560 2561 2561 2563 2564

7.4 รอยละของผูปกครอง
ที่มาประชุมผูปกครอง
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. ผลิตงานอยาง
สรางสรรค์

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สงเสริมใหนักเรียน
สรางชิ้นงานใน ดานตางๆ
2. สงนักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขัน ในทุก
ระดับ

1. รอยละของนักเรียนมี
ความสามารถประเมิน
แสวงหา สังเคราะห และใช
ขอมูลขาวสาร อยางมี
ประสิทธิผลโดยนา
เทคโนโลยี มาใชในการ
ดาเนินกิจการใหสาเร็จ
2. รอยละของนักเรียนมี
ความรอบรู ดานตีความ
สรางสื่อในการพัฒนาการ
คิด การตัดสินใจ และการ
เรียนรูใหกาวหน้าขึ้น
3. รอยละของนักเรียนมี
ผลงานการประดิษฐ สราง
สรรค และออกแบบ ผลงาน
เขารวมแขงขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
4. รอยละของนักเรียน
สามารถใช เทคโนโลยีใน
การเรียนรู ออกแบบ สราง
สรรคงานสื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร และแลกเปลี่ยน
ผลงานไดในระดับ ภาค
ระดับชาติ

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

เป้าหมาย
2560 2561 2561 2563 2564
60 65
70 80 90
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กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหผูบริหารมี
ภาวะผูนา วิสัยทัศน์
ดานบริการ การใช
สื่อ เทคโนโลยี และ
การ สื่อสารไดอยางมี
คุณภาพ
2. เพื่อใหครูมีความ
เชี่ยวชาญใน การสื่อ
การใชภาษาในการ
สื่อสาร การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
3. เพื่อใหครูพัฒนา
ตนเองทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ฝกอบรม
2. ศึกษาดูงาน
3. จัดประชุมเครือขา
ยแลกเปลี่ยน เรียนรู
4. อบรมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับผูบริหาร
และครู

1. รอยละของผูบริหารที่
ผานการอบรม
2. รอยละของผูบริหารที่
ผานการศึกษาดูงาน
3. จานวนครั้งในการจัด
ประชุม เครือขายแลก
เปลี่ยนเรียนรู
4. รอยละของผูบริหารที่
สามารถ ใชภาษาในการ
สื่อสาร
1.สงครูไปอบรมประชุม 1. รอยละของครูมีความ
สัมมนา นอกสถานศึกษา เชี่ยวชาญ ในการใชสื่อ
อยางนอยปละ 10 ชั่วโมง 2. รอยละของครูมีความ
2. จัดอบรมสัมมนาครู
เชี่ยวชาญ ในการใชภาษา
และบุคลากร ภายใน
เพื่อการสื่อสาร
สถานศึกษาอยางนอยป 3. รอยละของครูมีผลงาน
ละ 10 ชั่วโมง
การวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
1. จานวนชั่วโมงที่ครูไป
อบรมประชุมสัมมนาภาย
นอกสถานศึกษา
2. จานวนชั่วโมงที่ครูอบรม
สัมมนา ภายในสถานศึกษา
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บทที่ 6
โครงการสนับสนุนกลยุทธของวิทยาลัย
เพื่อการดาเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯที่วางไว้
จึงได้กาหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ดังนี้
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์และโครงของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
- โครงการเป็นที่ 1 ของประเทศก้าวสู่สากล
- โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษากลุ่มช้างเผือกด้านการสื่อสารเพื่อนาเสนอ
- โครงการห้องน้าสะอาด
- โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถยนต์/จักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
- โครงการ เตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการ โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนนักศึกษา ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพ
ทุกสาขาวิชานารายได้เข้าวิทยาลัยฯ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการ กิจกรรมสาคัญทางพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญของ
ชาติ
- โครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
- โครงการ โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม
พันธกิจที่ 3 สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- โครงการ INNOVATION
- โครงการสร้างนักศึกษา กลุ่มช้างเผือก – มีความสามารถสูงด้านวิชาชีพหรือการ
แข่งขันทักษะ ระดับชาติ
- โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ

37

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พุทธศักราช 2560 – 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน
- โครงการ การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพและด้านคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร
- โครงการ Happy College (Society)
- โครงการบริหารการจัดการขององค์กร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของบุคลากรของวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัย
วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปี 2560 - 2564
ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริการชุมชน ผสานเครือข่าย ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่
มาตรฐานสากล
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 :พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจที่ 3 : สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พันธกิจที่ 4 : สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงาน
พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพในด้านช่างอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
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4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยม
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม
3.สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
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บทที่ 7
การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพและรายงาน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี นี้ขึ้น ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 – 2564 ได้จัดระบบการกากับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดังนี้
1. การกากับ ติดตาม
1.1 กาหนดรูปแบบการกากับติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
2. การประเมินผล
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล
2.3 ด าเนิ น การประเมิ น ผลทั้ ง ก่ อ นด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ดู แ ลความเป็ น ไปได้ ระหว่ า ง
ดาเนินการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดาเนิน และเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินการ
3. การตรวจสอบ
3.1 การตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน
4. การรายงานผล
4.1 รายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้
4.2 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทางานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และกาหนดทิศทางจัดการศึกษา
4.3 เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานจั ด การศึ ก ษาต่ อ
หน่วยงานบังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
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