ขอมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และเปาประสงค
ปรัชญา
“ทักษะดี มีคุณธรรม นวัตกรรมเดน มุงเนนสูอาเซียน”
วิสัยทัศน
“มุงมั่นพัฒนาจัดการเรียนรูและบริการดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสูอาเซียน เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. การศึกษาดานวิชาชีพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงานและสูอาเซียน
2. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บริการวิชาการและวิชาชีพตามความตองการของชุมชน
4. สงเสริมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวม
5. สงเสริม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและงานวิจัย
อัตลักษณ : “ความรูดี ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม”
เอกลักษณ : “แหลงบริการดานความรูวิชาชีพ”
เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงานและสูอาเซียน
2. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางมีคุณภาพ
3. การบริการดานวิชาการและวิชาชีพตามความตองการของชุมชนอยางมีคุณภาพ
4. สรางเครือขายความรวมมือทุกภาคสวนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5. สงเสริม สนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา
1. นักเรียนไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ
2. นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูสูการปฏิบัติได
3. ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขามีไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
4. การจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
5. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในยังไมกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
6. งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ
3. กลยุทธและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.1 กลยุทธของสถานศึกษา
3.1.1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงาน
และสูอาเซียน
3.1.2 สรางสรรคแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
3.1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.4 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามความตองการของชุมชน
3.1.5 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามความตองการของชุมชน
3.1.6 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
3.1.7 จัดระบบการประกันคุณภาพ
3.1.8 สงเสริม สนับสนุนครูและผูเรียนดานการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
และงานวิจัย
3.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา มี 6 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพ
ในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตัวบงชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด ตัวบงชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
บุคลากร ตั วบ งชี้ 2.4 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริห ารจัด การดานการเงิน ตัวบ งชี้ 2.5 ระดับ คุ ณ ภาพในการ
บริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศและตัวบงชี้ 2.6 ระดับคุณภาพใน
การประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ด านการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ มี 4 ตั ว บ งชี้ ได แ ก
ตั วบ งชี้ 3.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ดการเรีย นการสอนรายวิ ช า ตัว บ งชี้ 3.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพัฒ นา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตัวบงชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา และตัวบงชี้ 3.4 ระดับคุณภาพนา
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.1 ระดับคุณภาพ
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
มาตรฐานที่ 5 ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 10 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้
ที่ 5.1 ระดับ คุณ ภาพในการจัดทํ าแผนการบริห ารจัด การฝ กอบรมหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ ที่ 5.2
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
สถานประกอบการ ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.3 ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู ร ายวิ ช า ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.4
ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ที่ 5.6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ไดรับการพัฒนา ตัวบงชี้ที่ 5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ที่ 5.8 รอยละ
ของผูสํ าเร็จการฝ กอบรมหลั กสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้น ที่มีผ ลการฝกอบรม 2.00 ขึ้ น ไป ตั วบ งชี้ที่ 5.9 รอยละ
ของผู สํ า เร็ จ การฝ กอบรมหลั ก สู ตรเที ย บกั บ แรกเข าและตัว บ งชี้ ที่ 5.10 ระดับ ความพึ งพอใจของผู สําเร็จ
การฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน
4. ประวัติความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
4.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยฯ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หั ว ตะพาน ชื่ อ เดิ ม วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หั ว ตะพาน เป น สถานศึ ก ษาสั งกั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2540 บนพื้ น ที่ 96 ไร ถนนหั ว ตะพาน-บ านขมิ้ น หมู ที่ 3 บ า นโคกเลาะ ตํ า บลหนองแก ว อํ า เภอ
หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับบทบาท
ของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เปนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
4.2 สถานที่ตั้ง
วิท ยาลั ย เทคนิ คหั ว ตะพาน เลขที่ 53 หมู ที่ 3 ถนนหั วตะพาน – บานขมิ้น บ านโคกเลาะ
ตําบลหนองแกว อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ รหัสไปรษณีย 37240 เบอรโทรศัพท 0-4554-9004
เบอรโทรสาร 0-4554-9001 เว็บไซต www.h-tech.ac.th
เนื้อที่ 96 ไร
เขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว
ทิศใต
ติดปาสาธารณะและที่ดินเอกชน

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดที่ดินเอกชน
ติดที่ดินสาธารณะประโยชนชุมชน

4.3 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มี นายศักดิ์ชาญ สมสอางค เปนผูอํานวยการ ไดจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

