
ขอมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 

 

 
 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และเปาประสงค 
 

 ปรัชญา 

“ทักษะดี  มีคุณธรรม นวัตกรรมเดน มุงเนนสูอาเซียน” 
 

 วิสัยทัศน 

 “มุงม่ันพัฒนาจัดการเรียนรูและบริการดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสูอาเซียน เสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 พันธกิจ 

  1. การศึกษาดานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงานและสูอาเซียน 

 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 สนับสนนุ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย 

 



2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา 
  

  1. นักเรียนไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ 

 2. นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงประสบการณท่ีเกิดจากการเรียนรูสูการปฏิบัติได 

  3. ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขามีไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 

  4. การจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหทันตอเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

  5. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในยังไมกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

  6. งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

 

3. กลยุทธและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  3.1 กลยุทธของสถานศึกษา 

  3.1.1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  และสูอาเซียน 

   3.1.2 สรางสรรคแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

  3.1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.1.4 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามความตองการของชุมชน 

  3.1.5 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามความตองการของชุมชน 

  3.1.6 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  3.1.7 จัดระบบการประกันคุณภาพ   

   3.1.8 สงเสริม สนับสนุนครูและผูเรียนดานการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

  และงานวิจัย 
 

 3.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   

   มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 ระดับความพึงพอใจ 

ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 

            มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา มี 6 ตัวบงชี้ ไดแก  ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพ 

ในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตัวบงชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการ

ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด ตัวบงชี้  2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน

บุคลากร ตัวบงชี้  2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน ตัวบงชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศและตัวบงชี้ 2.6 ระดับคุณภาพใน

การประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 



     มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 4 ตัวบงชี้ ไดแก   

ตัวบงชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตัวบงชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตัวบงชี้  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  และตัวบงชี้  3.4 ระดับคุณภาพนา

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

             มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 4.1 ระดับคุณภาพ

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 

   มาตรฐานท่ี 5 ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 10 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 

ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ท่ี 5.2  

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

สถานประกอบการ ตัวบงชี้ ท่ี 5.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา ตัวบงชี้ ท่ี 5.4  

ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ท่ี 5.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร 

ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบงชี้ท่ี 5.6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ท่ีไดรับการพัฒนา ตัวบงชี้ท่ี 5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ท่ี 5.8 รอยละ

ของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลการฝกอบรม 2.00 ข้ึนไป ตัวบงชี้ท่ี 5.9 รอยละ 

ของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเขาและตัวบงชี้ ท่ี 5.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ 

การฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน 

 

4. ประวัติความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ีวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 
 

 4.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยฯ 

  วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ชื่อเดิมวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน  เปนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน  

พ.ศ. 2540 บนพ้ืนท่ี 96 ไร ถนนหัวตะพาน-บานขม้ิน หมู ท่ี 3 บานโคกเลาะ ตําบลหนองแกว อําเภอ 

หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ และในวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2555 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหเปลี่ยน

ชื่อสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับบทบาท

ของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เปนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  
 

 4.2  สถานท่ีตั้ง 

   วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เลขท่ี 53 หมูท่ี 3 ถนนหัวตะพาน – บานขม้ิน  บานโคกเลาะ 

ตําบลหนองแกว อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ รหัสไปรษณีย 37240  เบอรโทรศัพท 0-4554-9004 

เบอรโทรสาร 0-4554-9001 เว็บไซต www.h-tech.ac.th 

  เนื้อท่ี  96  ไร   เขตติดตอ  

   ทิศเหนือ   ติดองคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

   ทิศใต    ติดปาสาธารณะและท่ีดินเอกชน 



  ทิศตะวันออก   ติดท่ีดินเอกชน 

  ทิศตะวันตก   ติดท่ีดินสาธารณะประโยชนชุมชน 
 

 4.3 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

               ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มี นายศักดิ์ชาญ สมสอางค เปนผูอํานวยการ ไดจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 


