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บทที ่ 1  ภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ประวตัิความเป็นมาของสถานศึกษา 
 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งและเปิดท าการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาตจดัตั้งเลขท่ี  
3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  เป็นผูรั้บใบอนุญาต  นายสินสมบติั  ปุกหุต  เป็นผูจ้ดัการ  และนาย
สมาน  อินทร์พามา  เป็นครูใหญ่  โดยมีผูร่้วมก่อตั้งประกอบดว้ย  นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบติั  ปุกหุต  
นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พลูศิริ  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  
เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   
 

ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี      269      หมู่ท่ี      6      ถนน      ค  าหนองนิด      แขวง/ต าบล      ศรีสุทโธ   เขต/อ าเภอ      
บา้นดุง      จงัหวดั      อุดรธานี      รหสัไปรษณีย ์     41190 

โทรศพัท ์     0 ‟ 4227 ‟ 1619,  0 ‟ 4227 ‟ 1655      โทรสาร      0 ‟ 4227 ‟ 1657  
E-mail   b ‟ tech @ siamvip. Com                Website   w.w.w.  b- tech b. or. Th. 

 
หลกัสูตรทีไ่ด้รับอนุญาตเปิดสอน  
 

               ปีการศึกษา  2546  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  
ปรับปรุง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  ซ่ึงมีสาขางาน ดงัน้ี 
  1.  สาขางานการบญัชี  2.  สาขางานการขาย 
  2.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.  สาขางานภาษาต่างประเทศ 
  
 ปีการศึกษา  2547  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2546   
ปรับปรัง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานยานยนต์   
  2.  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลงั  และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
และไดรั้บอนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ 
ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาการบญัชี    2.  สาขาวชิาการตลาด 
  3.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ปีการศึกษา  2548  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  ปรับปรุง  พ.ศ.  
2546  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาชาวชิาพณิชยการ   ดงัน้ี 

1.  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
และไดข้ออนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.  สาชาวชิาไฟฟ้าก าลงั  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
  3.  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
 ปีการศึกษา  2549  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจและประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 2.  สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
  2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
        และสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 
        3.  ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์  และผลการเรียน 

 1   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิา  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  ประเภทวชิา 
                   พาณิชยกรรม  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
      และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
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 แผนทีบ่ริเวณทีต่ั้งของวิทยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 

เขตเทศบาลต าบลบ้านดุง 
แผนทีต่ั้งวทิยาลยั 

ถนนวญิํู  (  ในเขตเทศบาล  ต.บา้นดุง  )               อ.  โพนพิสยั 
                   จ.  หนองคาย 
บ.ข.ส.   สถานีต ารวจภูธร  
            อ.  บา้นดุง 
ท่ีวา่การ         
อ.บา้นดุง      ชุมชน        ชุมชน 
                             ( ตลาด  อ. บา้นดุง ) 
   ถนน  อ.บา้นดุง  -  จ.หนองคาย  และจ.สกลนคร              อ.บา้นม่วง  
บา้นพกั           ชุมชน      จ.สกลนคร 

         
            
ถนนโพธิศรี    ท่ีท าการไฟฟ้า  
                  วดัดงค า 
           ถนนบุรีเพีย 
 
บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย 
  

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  ตั้งอยท่ีูบา้นเลขท่ี  269  หมู่ท่ี  6  ต าบลศรีสุทโธ 
อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  เล่มท่ี  14 ข  
หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   

  ทิศเหนือ  ติดท่ีตินของเอกชน 
  ทิศใต ้ ติดท่ีดินของเอกชน 
  ทิศตะวนัออก  ติดถนนค าหนองนิด 
  ทิศตะวนัตก  ติดท่ีดินของเอกชน 
 

 
 
 
 

B.C.T.C. วิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชย
การบ้านดงุ 
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วตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลยั 
 

 1.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาเป็นพลเมืองดี  มีความเขา้ใจ  เล่ือมใส  ศรัทธา  ในการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ธ ารงไวแ้ละยดึมัน่ในสถาบนัชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วชิาชีพในแต่ละสาขาวชิา  สามารถน าไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  น าความเจริญมาสู่ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  

      3.   เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีปัญญา  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ความสามารถใน 
การจดัการ  การตดัสินใจและการแกปั้ญหา  รู้จกัแสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใน 
การสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ  และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตยแ์ละ
มีวนิยัในตนเอง  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  ชุมชนสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข    
                     5.เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ชปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  โดยเป็นก าลงัส าคญัในดา้นการผลิตและให้บริการ 
 6. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองท่ีตอ้งส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในท่ีห่างไกล  และขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง 
 
ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลัย 
 ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลยัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวทิยาลยั  ปัจจุบนัน้ี  
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิยชการบา้นดุง  ไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง  กบั  การจดัการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขปรับปรุง  ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2545ไว ้ ดงัน้ี 

“ทกัษะล า้  คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่สากล” 
 
“ทกัษะล า้” 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  เป็นวทิยาลยัประเภทอาชีวศึกษา  จดัสอนประเภทวชิา 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนในทุกสาขาวชิา
ไดฝึ้กปฏิบติัจริง  และเนน้การฝึกสมรรถนะในทุกหลกัสูตร  โดยจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุ  การฝึกอุปกรณ์
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ  ใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความช านาญ  เกิดทกัษะ  สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงเม่ือส าเร็จการศึกษา  ทั้งในสถานประกอบการของภาครัฐเอกชนและตลาดแรงงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระของตนไดต่้อไป 
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“คุณธรรมเด่น” 
 วทิยาลยัมุ่งเนน้และปลูกฝังใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาทอนัดี
งาม  มีจิตใจโอบออ้มอารี รู้จกัคิดในส่ิงท่ีดีงาม  รู้จกัประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีดีท่ีงาม  ช่วยเหลือผูป้กครอง  
ชุมชน  สังคม  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  โดยจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม  ดา้นพุทธศาสนา  วฒันธรรม  การอบรมนกัเรียนนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็น
ประจ า 
“เน้นความรู้” 
 วทิยาลยัท าการจดัการเรียนการสอนโดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาชีพทุกสาขาวชิา  ซ่ึงเป็น
ผูมี้ความรู้ความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหมาะสมและเพียงพอ  
ด าเนินการสอนโดยยดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางทกัษะวชิาชีพทุกสาขาวชิา  คิดเป็น
ท าเป็น  แกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ  และใหมี้หลกัสูตรสมรรถนะในทุกสาขาวชิา  อีกทั้งไดเ้ชิญ
อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิเฉพาะทางจากภายนอกมาท าการสอนใหค้วามรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
“สู่สากล” 
 ในโลกแห่งโลกภิวฒัน์ท่ีการการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี ความรู้ความกา้วหนา้ในทุกสาขาวชิาอยา่ง
ต่อเน่ือง  วทิยาลยัไดใ้หก้ารส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาดา้นบุคลากรครูอาจารยใ์หไ้ดรั้บความรู้ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั  
เป็นสากล  โดยการส่งเสริมใหค้รูอาจารยไ์ดไ้ปประชุม  สัมมนา  และอบรมศึกษาการวิชาการอยูเ่ป็นประจ า  
เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาพฒันานกัเรียนนกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เป็นสากล  ทดัเทียมกบัระดบัชาติและ
อารยะประเทศต่อไป 

วสัิยทัศน์ของวทิยาลยั 
VISION 

วสิัยทศัน์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
การบริหารการศึกษา   พฒันาดา้นวชิาการ  และทกัษะใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและความเป็น สากล  ส่งเสริม 
                                    กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของ 
                                    หลกัสูตรท่ีก าหนดไวทุ้ก ๆ ดา้น  และใหว้ทิยาลยัเป็นศูนยแ์ห่ง การเรียนรู้ของชุมชม 
                                    และสังคมต่อไป 
การพฒันาบุคลกิภาพ   นกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดีสง่างาม  มีความรู้ความสามารถ 

ขยนั  ซ่ือสัตย ์ อดทน  คิดเป็นท าเป็น  แกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุดว้ยผลและมีทกัษะดา้น 
การอาชีพ  เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของชุมชนสังคมและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

การพฒันาวทิยาลยั      วทิยาลยัจะพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษา  และขยายระดบั 
                                     การศึกษาถึงระดบัปริญญาตรีโดยขยายโรงเรียนเป็นวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัต่อไป 
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พนัธกจิ  MISSION 
 1.  พฒันาระบบการบริหารจดัการ  บุคลากร  เทคโนโลยกีารศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  พฒันาผูเ้รียนมีทกัษะ  ความรู้คู่คุณธรรม  คิดเป็น  ท าเป็น  แกไ้ขปัญญาเป็น  มีความคิดริเร่ิม 
                   สร้างสรรค ์ และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 3.  พฒันาความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยักบัสถานประกอบการและเครือข่ายอาชีวะ  ดา้นวชิาการ   
                   ทกัษะ  ประสบการณ์และระบบทวภิาคี 
 4.  พฒันาบ ารุงศาสนา  วฒันธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   
สัญญาลกัษณ์ของวิทยาลัย 

สัญญาลกัษณ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 
 
 
 
 

 
ความหมาย  

วงกลม  หมายถึง   
การศึกษาเป็นศาสตร์ในสาขาวชิาต่าง ๆ ซ่ึงมีการพฒันาอยูต่ลาดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ตอ้งศึกษา

คน้ควา้ไปตลอดกาล  เปรียบเสมือนวงกลมของลอ้ท่ีหมุนเวยีนไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
หมวกบัณฑิต  หมายถึง   

การสร้างนกัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหเ้ป็นผูเ้พรียงพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถ  ทกัษะและ
ประสบการณ์  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพได ้ สมกบัเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
ดัง่บณัฑิตต่อไป 
เรือใบ  หมายถึง   

การใหก้ารศึกษาดา้นพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  มีระบบการบริการจดัการทีดี  สามารถ
ช่วยพฒันาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติท่ีมุ่งไปสู่ประชาคมเอเซียนต่อไป 
จานดาวเทยีม  หมายถึง   

การบริหารจดัการศึกษา  โดยการน าส่ือเทคโนโลยกีารศึกษามาใชใ้นการเรียนการสอน                
การรับรู้เทคโนโลยขี่าวสารขอ้มูลมาบูรณการให้นกัเรียนนกัศึกษาไดท้  าการศึกษาและกา้วทนัต่อ                
การเปล่ียนแปลงของโลกอยูเ่สมอ 
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สีประจ าวทิยาลยั  คือสีแดงและสีเขียว 
สีแดง  หมายถึง   

ความเป็นเลิศทางทกัษะ  วชิาการ  ความรักสามคัคี  และการยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม  และ 
เสมือนหน่ึงความเขม้ขน้ของสายเลือดสีแดง 
 
สีเขียว  หมายถึง   

วทิยาลยัเป็นแห่งท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยวทิยาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ    เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 
 จะใหก้ารบริการดา้นการศึกษาแก่ทุกคน  เปรียบเสมือนป่าไมท่ี้เขียวขจีอยูต่ลอดกาล 
 

อกัษรย่อโรงเรียน   
 ภาษาไทย  คือ  ว.ท.พ.บ.   ภาษาองักฤษ  คือ  B.C.T.C.              
 
สภาพปัจจุบัน 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ต าแหน่ง
 

รวม 

จ านวน (คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ทีม่ีวุฒิ 

วชิาชีพครู
 

 

อายุงาน
เฉลีย่ 
(ปี) 

ชาย หญงิ 
ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผุอ้  านวยการ 
ครูประจ าการ 
ครูอตัราจา้ง 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
นกัการ/ภารโรง 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)................. 

1 
1 
1 
1 

41 
8 
1 
1 
4 

1 
1 
-- 
1 

24 
5 
-- 
-- 
3 

-- 
-- 
1 
-- 
17 
3 
1 
1 
1 

-- 
-- 
-- 
-- 
7 
1 
-- 
-- 
4 

-- 
-- 
1 
1 

33 
7 
1 
1 
-- 

1 
1 
-- 
-- 
1 

 1 
1 
-- 
-- 
25 
-- 
-- 
-- 
-- 

6 
41 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
2 

รวม
 

59 35 24 12 44 3  27 68 
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คณะผู้บริหารวทิยาลยั 

ต าแหน่ง ช่ือ ‟ สกลุ อาย ุ วฒิุสูงสุด ประสบการณ์ (ปี) 

ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการ 

นายทรรศนภูมิ    บุรีเพีย 
นายสินสมบติั     ปุกหุต 
นางศุภลกัษณ์      บุรีเพีย 
นายคมจิตร         นนัทะศรี 

40 
64 
38 
36 

ศ.ศ.ม. 
B.B.A.,น.บ.,กศ.ม. 

บธ.บ 
ศศ.บ. 

7 
42 
7 
6 

  ครูผู้สอน 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา สถานบนัการศึกษา 

หมวด/สาขาวชิา 
ท่ีสอน 

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

หมวดวชิาสามญั 
อ.  นฤพนธ์  สุทธิพร 
อ.  เกศรา  นารินทรรักษ ์
อ.  ชาคริต  พรมเรืองเดช 
อ.  ภทัรวดี  ทพัสมบติั 
อ.  สงวน  ฮองตน้ 
อ.  วชิระ  ธรรมมามนต ์
อ.  บุญชู  ศรีชยัมูล 
อ.  สุริยา  ค  าบุญ 
หมวดวชิาชีพ (พาณิชย/์บริหาร) 
อ.  พรผกา  จนัทร์สวย 
อ.  เอ๋  โพธ์ิขาว 
อ.  สุพรรณี  ศรีวรษา 
อ.  เยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์
อ.  จุฑารัตน์  นอ้ยเอาะ 
อ.  สมควร  บรรเทาพิษ 
อ.  วรีะชยั  ดวงดุ 
อ.  กญัญารัตน์  สูงหา้งหวา้ 
อ.  วชัราภรณ์  วธัรานนท ์
อ.  ออ้ยทิพย ์ พลยะเดช 
อ.  สุจิตรา  ปู่ หลุน 
อ.  รัชดาพร  สิมมาแกว้ 

 
กศม. 
ค.บ. 
วท.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
.บธ.บ. 
พ.ม. 
ศศ.บ. 

 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
ศศ.บ.  
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
ค.บ.  

 
ม. นเรศวร 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัสกลนคร 

ว. บณัฑิตบริหารธุรกิจ 
วชิาชีพครูภาคพิเศษ 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

 
ม. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัเลย 
ว.  สันตพล 
ว.  สันตพล 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ราชภฏับา้นสมเด็จฯ 

 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
พละศึกษา 
สังคมศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การขาย 
การขาย 

ปฏิบติัส านกังาน 
ปฏิบติัส านกังาน 
ปฏิบติัส านกังาน 
บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ฯ 



9 
 

 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 
 
 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

 
 
45 

 
46 
47 

อ.  สุทธิพร  นามชู 
อ.  สุกญัญา  หนนัแป 
อ.  ภทัรธีระ  ประทุมเม 
อ.  คมจิตร  นนัทะศรี 
อ.  จิราภรณ์  พฤษาสิทธ์ิ 
อ.  พชัรี  สุริสาง 
อ.  แจ่มจนัทร์  กาลจกัร 
อ.  ณฐัพงษ ์ พลแพงขวา 
อ.  มยรีุ  ราชโคตร 
อ.  ทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 
อ.  สินสมบติั  ปุกหุต 
 
 
หมวดวชิาชีพ  (อุตสาหกรรม) 
อ.  โยธิน  จนัทะไหม 
อ.  ปรินทพล  กองศรีนนัท์ 
อ.  สุรสิทธ์ิ   เดชบุญ 
อ.  ยศพร  บุรีเพีย 
อ.  สมศกัด์ิ  ตาสี 
อ.  สมเด็จ  ร่ืนกลาง 
อ.  ศราวุฒิ  ดุงศรีแกว้ 
อ.  สนิทร  ประเสริฐสังข ์
อ.  สิทธิพร  โคตรปัจจิม 
อ.  ไพรวลัย ์ อนนัตภูมิ 
อ.  ไชยยา  การช่วง 
อ.  อดิเรก  สุริยะ 
อ.  สุวทิย ์ พนัรักษา 
 
อาจารยพ์ิเศษ  (อุตสาหกรรม) 
อ.  ธวชัชยั   ไชยวงคค์  า 
อาจารยพ์ิเศษ  (พยาบาล) 
อ.  ชยัรัตน์  สุรวทิย ์
อ.  ปานทิพย ์ จอมแกว้ 

บธ.บ. 
ศศ.บ. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 
B.B.A. 
น.บ. 
กศ.ม. 

 
ปวส. 
ปวส.   
ปวส. 
ปวส. 
วท.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 
วท.บ. 
วศ.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 
วท.บ. 
คบ. 

 
 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ค.บ. 
วท. บ. 

ว.  สันตพล 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ว.  สันตพล 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ม.  
ม. 
ม 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. รัตนบณัฑิต 
ม.  รามก าแหง 

ม.  เวสตนั  ฮาวาย 
ม.  สุโขทยัฯ 

ม.  มหาสารคาม 
 

ร.ร. อุดรพณิชยการฯ 
ร.ร.  เทคนิคอ านวยศิลป์ 

เทคนิคอุดรธานี 
ร.ร. โปลีเทคนิคอุดรธานี 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ร.ร. โปลีเทคนิคอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ร.ร. เทคโนโลยบีา้นดุง 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
เทคโนโลยรีาชมงคล

เชียงราย 
 
 
 

ว.  พละศึกษา 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 

กฎหมาย 
การขาย 
กฎหมาย 
การบญัชี 
กฎหมาย 

บริหารธุรกิจ 
 

ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์

เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 

 
ธุรกิจพยาบาล 

“ 
“ 
“ 
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48 
49 
50 
51 
52 

อ.  ยภุาภรณ์  โคตรรวทิย ์
อ.  ประสิทธ์ิ  วชิาชยั 
อ.  วารี  ไชยา 
อ.  ฐิติมาพร  นวลสิงห์ 
อ.  มานิจ  คงแถลง 

  “ 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
 
 
อาคารเรียนห้องเรียนและอาคารประกอบ 
 1.  อาคารเรียนและหอ้งเรียน 
  1.1  อาคารเรียน  1  มีจ  านวน  11  หอ้ง 
      หอ้งอ านวยการ  1  ห้อง    
      หอ้งส านกังาน    1  ห้อง         
      หอ้งพยาบาล       1  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัการคอมฯ  4  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัส านกังาน   2  ห้อง 
          หอ้งปฏิบติัการภาษา    1  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัการวทิยฯ์    1  หอ้ง 
  1.2  อาคารเรียน  2  มีจ  านวน  2  หอ้ง 
      หอ้งสมุด           1  ห้อง  
      หอ้งประชุม       1  หอ้ง  
  1.3  อาคารเรียน  3  มีจ  านวน  9  หอ้ง  
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน              8  หอ้ง 
  1.4  อาคารเรียน  4  มีจ  านวน  7  หอ้ง 
          หอ้งเรียน                     7  ห้อง 
        1.5  อาคารเรียน  5 มีจ านวน  12  หอ้ง 
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน                   11  ห้อง 
     รวม ห้องปฺบัติงาน     7  ห้อง  ห้องเรียน                   34  ห้อง 
 2.  อาคารประกอบ 
  2.1  อาคารโรงอาหาร/หอประชุม     1  หลงั 
  2.2  อาคารโรงฝึกงาน      1  หลงั 
         3.  หอ้งน ้าชาย ‟ หญิง 
  3.1  อาคาร  1    ชาย    8    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
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  3.2  อาคาร  3    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
  3.3  อาคาร  5    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
    รวม   ชาย  28    หน่วย  หญิง  30  หน่วย 
 
สนามกฬีา 
  1.  สนามวอลเล่ยบ์อล 
  2.  สนามตะกร้อ 

3.  สนามบาสเกตบอล 
  4.  สนามฟุตบอล 
 
 ข้อมูลทรัพยากรของวิทยาลัย 

การใชท้รัพยากรจ าแนกตามสถานท่ีใชง้าน 

รายการทรัพยากร 

จ านวนทรัพยากรทีใ่ช้งาน  (เคร่ือง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส านักงาน 

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6.2 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย 
6.3 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาองักฤษ 
6.4  เคร่ืองยนต ์
6.5  เคร่ืองมือยานยนต ์
6.7  เคร่ืองไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 

90 
50 
50 
-- 

5 
-- 
-- 
11 
35 
30 

5 
1 
1 
-- 

แหล่งเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ ขนาด (ตร.ม.) จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.1 .1หอ้งสมุด 
7.1.2 หอ้งอินเตอร์เน็ต 
7.1.3 สหกรณ์ 
7.1.4 สวนสมุนไพร 
7.1.5 ธนาคารจ าลอง 
7.1. 6 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

9X14   
7X9 
5X6 

700  คน 
400  คน 
850  คน 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.2.2 สถานประกอบการ ท่ีใชฝึ้กงาน 
7.2.3 สถานประกอบการท่ีศึกษาดูงาน 
7.2.4.วดั 
7.2.5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................... 
 

250 คน 
280  คน 
2,000  คน 
450  คน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (รอบสอง) 
________________   

ผลการประเมิน ณ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  มีผลการประเมินสถานศึกษาไดร้ะดบั  ดี  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.27  ผลการประเมินระดบัมาตรฐานไดร้ะดบั  ดี  ในมาตรฐานท่ี  1,  2,  3,  4,  5,  6  และไม่มี
มาตรฐานใดอยุใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
ตารางสรปุการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการับรองมาตรฐานการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี  1  การประกนัคุณภาพภายใน 4.50 ดี 
มาตรฐานท่ี  2  คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 4.38 ดี 
มาตรฐานท่ี  3.  การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี  4.  นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารย์
นกัศึกษา 

4.17 ดี 

มาตรฐานท่ี  5  การใหบ้ริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี  6  การบริหารและการจดัการ 4.50 ดี 

ผลการประเมินระดบัสถานศึกษา 4.27 ดี 
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ข้อมูลอ าเภอบ้านดุง 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  ค าขวญัอ าเภอบ้านดุง  

 “เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา ต านานแดนนาคาค าชะโนด  

   รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลอื ถิ่นเช้ือคนดีคุณธรรม  

สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพ วทิยุข้ามทวีป V.O.A.”  

‘ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งหลกัฐานอยูท่ี่หมู่บา้นดงเยน็ ต าบลดงเยน็ เผา่ภูไทมาตั้งหลกัฐานอยูท่ี่บา้น ถ่อน
นาลบั ต าบลถ่อนนาลบั เผา่พวนมาตั้งหลกัฐานอยูท่ี่บา้นดงเยน็ ต าบลดง* ' เยน็และเผา่ลาวข่ามาตั้ง หลกัฐานอยูท่ี่
บา้นนามัง่ ต าบลถ่อนนาลบั อ าเภอบา้นดุง ราษฎรเผา่ไทอีสานน้ีตั้งหลกัฐานกระจายอยูท่ ัว่ไปใน ทอ้งท่ีอ าเภอ  
บา้นดุง เป็นเผา่ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินน้ี  

ประวตัิ  

เม่ือปลายสมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานีและตน้สมยักรุงศรีอยธุยา ไดมี้กลุ่มราษฎรหลายเผา่ อาทิ เผา่ไทอีสานจาก 
จงัหวดันครราชสีมา เผา่ลาวเวยีงจนัทน์จากสาธารณรัฐ  

' ปี พ.ศ. 2502 และยกฐานะเป็นอ าเภอบา้นดุง ปี พ.ศ 2506 แบ่งเขตพื้นท่ีเป็น 3 ต าบล คือ ต าบลบา้นดุง ต าบล บา้น
จนัทน์ และต าบลดงเยน็  

‘อ าเภอบา้นดุงแยกออกจากอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานีมาตั้งเป็นก่ิงอ าเภอบา้นดุง  

‘นอกจากน้ี ยงัมีวตัถุโบราณปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี อาทิ  
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เจดีย์ใหญ่ท่ีบ้านอ้อมกอ ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดงุ ก่อด้วยอิฐหินปนู อยู่หา่งจากท่ีวา่การอ าเภอบ้านดงุ ไป 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 19 กิโลเมตร  

‘โบสถร้์างวดัศรีขวญัเมือง ก่อสร้างดว้ยอิฐผสมยางไม ้อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลบา้นดุง ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ  
  บา้นดุง ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 2 กิโลเมตร  

ทีต่ั้งและอาณาเขต  

อ าเภอบา้นดุงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง 
ดงัต่อไปน้ี  

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบา้นม่วง อ าเภอเจริญศิลป์ และอ าเภอสวา่งแดนดิน (จงัหวดัสกลนคร)  

ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสวา่งแดนดิน (จงัหวดัสกลนคร) อ าเภอทุ่งฝน และอ าเภอพิบูลยรั์กษ ์ 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเพญ็และอ าเภอสร้างคอม  

คเูมืองโบราณท่ีบ้านถ่อนนาลบั ต าบลถ่อนนาลบั อ าเภอบ้านดงุ หา่งจากท่ีวา่การอ าเภอบ้านดงุ ไปทางทิศ 
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร  

การปกครองส่วนภูมิภาค  

อ าเภอบา้นดุงแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 13 ต าบล 140 หมู่บา้น  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอโพนพิสัย (จงัหวดัหนองคาย)  

 

1.  ศรีสุทโธ  (Si Suttho)  12 หมู่บา้น  8.  นาไหม  (Na Mai)  13 หมู่บา้น  
2.  บา้นดุง  (Ban Dung)  15 หมู่บา้น  9.  ถ่อนนาลบั  (Thon Na Lap)  8 หมู่บา้น  
3.  ดงเยน็  (Dong Yen)  7 หมู่บา้น  10.  วงัทอง  (Wang Thong)  7 หมู่บา้น  
4.  โพนสูง  (Phon Sung)  12 หมู่บา้น  11.  บา้นม่วง  (Ban Muang)  12 หมู่บา้น  
5.  ออ้มกอ  (Om Ko)  9 หมู่บา้น  12.  บา้นตาด  (Ban Tat)  10 หมู่บา้น  
6.  บา้นจนัทน์  (Ban Chan)  14 หมู่บา้น  13.  นาค า  (Na Kham)  12 หมู่บา้น  
7.           บา้นชยั (Ban Chai)            9 หมู่บา้น   
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ทศิทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ. การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

นโยบาย 1  ปฏิรูประบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
                  การบริหารจดัการอาชีวศึกษาตอ้งเป็นไปอยา่งมีเอกภาพดา้นนโยบาย มี ๕ องคก์รรรองรับ  มี             
การกระจายอ านาจสู่ระดบัผูป้ฏิบติั  เร่งรัดผลกัดนัการรวมกลุ่มสถานศึกษา  เพื่อร่วมกนับริหารจดัการใน
รูปแบบสถาบนัอาชีวศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชน  ชุมชนและสังคม 
 
นโยบาย  2  ปฏิรูปหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
                   หลกัสูตรอาชีวศึกษาตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงมีลกัษณะท่ีเป็น        
สหวทิยาการ เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  ท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 
 
นโยบาย  3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                   สังคมไทยจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการเรียนรู้  เพราะเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
                        1.   ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพของเด็กไทย 
                        2.   ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเขม้แข็งของสังคมไทย 
                        3.   ปฏิรูปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุโลกาววิฒัน์ 
                        4.   ปฏิรูปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ครูอาจารย ์ ผูป้กครองและสังคมไทย 
                        5.   ปฏิรูปการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  คือ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
                              ร่าง  พ.ร.บ. กรมอาชีวศึกษา 
 
นโยบาย  4  ปฏิรูปสถานศึกษา 
                   สถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา  จะตอ้งเป็นผูน้ าในสังคมทั้งเทคโนโลยแีละเป็นองคก์รแห่ง    
การเรียนรู้ 
 
นโยบาย  5  ปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                   การจดัการศึกษาตอ้งใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษา  มีความสมบูรณ์พร้อมดว้ยทกัษะ  
พื้นฐาน  เช่น  ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  ทกัษะวชิาชีพ  และทกัษะความเป็นมนุษย ์ จ าเป็นตอ้งมี
ระบบการควบคุม  ประเมินและเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ทั้งในระดบัชาติ  ระดบัสถาบนั
การอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
มาตรฐานดา้นผูส้ าเร็จการศึกษาและผูเ้รียน 
        มาตรฐานท่ี  1  ผูส้ าเร็จการศึกษา  มีความรู้เชิงวชิาการ  มีทกัษะในวชิาชีพ  และทกัษะชีวติอนัส่งผลต่อ       
                                 การประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีการพฒันาความรู้ในทกัษะพื้นฐาน  ทกัษะในการปฏิบติังานและพฒันาตนเองใน          
                                วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีความรักในอาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
        มาตรฐานท่ี  4  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร  จดัระบบเครือข่ายในการจดัการอาชีวศึกษารวมทั้งส่งผล 
                                ความร่วมมือกบัสถานประกอบการชุมชน  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการสนบัสนุนการจดั 
                                การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานท่ี  5  สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้การปฏิบติัจริง  เรียนรู้จากประสบการณ์      
                               จริง  และมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
        มาตรฐานท่ี  6  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได ้ และเนน้การมีส่วนร่วม 
        มาตรฐานท่ี  7  สถานศึกษามีการส่งเสริมการท างานวจิยัและการสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ  เผยแพร่สู่ 
                                สาธารณชนและน าไปพฒันาชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศ 
        มาตรฐานท่ี  8  สถานศึกษามีบริการทางวชิาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้เป็นสังคมแห่ง              
                                ภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 
มาตรฐานดา้นปัจจยั 
       มาตรฐานท่ี  9  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อกาเรียนรู้และ                
                               การปฏิบติั  รวมถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน 
      มาตรฐานท่ี  10  ผูส้อนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวชิาท่ี 
                                สอน  การปฏิบติัหนา้ท่ี  และพฒันาตนเองใหท้นัต่อเทคโนโลย ี
      มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
                                เทคโนโลยงีานอาชีพและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
     มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจดัการประกนัคุณภาพภายใน  โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประกนั 
                               คุณภาพภายนอก เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  นโยบาย  
                               รัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาน าไปสู่การปฏิบติั 
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การปฏิรูปการอาชีวศึกษา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  5  ดา้น  ท่ีมี           
ความเก่ียวขอ้งสังคมกบัทุกดา้นดงัน้ี 
                           1.   ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 
                           2.   ปฏิรูปการเรียนรู้ 
                           3.   ปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา 
                           4.   ปฏิรูประบบครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
                           5.   ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 
การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 
   ยทุธศาสตร์   เร่งรัดการจดัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหก้บัประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวอยา่งทัว่ถึง  ใหส้ามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ  โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถาน
ประกอบการพฒันาการเทียบผลการเรียนใหส้ามารถเช่ือมดยงการจดัการศึกษาไดห้ลากหลาย  
รูปแบบ  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแหลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลย ี
   เป้าหมาย 
                1.   ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนท่ีม่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัสูงไดรั้บการฝึกอบรม 
                      วชิาชีพอยา่งนอ้ย  1  อาชีพ  เพื่อเพิ่มทกัษะก่อนเขา้สู่การท างาน 
                2.   สถานศึกษาร่วมกนัจดัการอาชีวศึกษาระหวา่งสถานศึกษา 
                3.   สถานศึกษา  สนบัสนุนใหบุ้คคลภาจนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา 
                4.   สถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อจดัการอาชีวศึกษาอยา่งมี 
                      ประสิทธิภาพ 
                5.   สถานศึกษามีวธีิการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเช่ือมโยงการจดัการอาชีวศึกษาไดห้ลากหลาย 
                      รูปแบบ  ทุกสถานศึกษา 
                6.   สถานศึกษาสามารถจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
                      ผูเ้รียน  ชุมชน  และสังคมอยา่งทัว่ถึง  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
                7.   สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
    ยทุธศาสตร์   ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ โดยจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั 
   



18 
 

 

 เป้าหมาย 
                 1.   สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวภิาคี  และฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกแห่ง 
                 2.   สถานศึกษาเนน้การสร้างความเขม้แขง็ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ควบคู่กบัการพฒันา    
                       คุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสานอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย 
                 3.   ครูอาจารย ์ทุกคนเนน้ใหผู้เ้รียน  รู้จดัคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็นดว้ยตนเอง 
                 4.   ครูอาจารยทุ์กคนเนน้การศึกษา  คน้ควา้จากเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 5.   ครูอาจารยทุ์กคน  จดัการเรียนการสอน และประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริงดว้ยวกีาร 
                       หลากหลาย 
                 6.   สถานศึกษาทุกแห่งมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 
การปฏิรูประบบบริหารและการจดัการอาชีวศึกษา 
    ยทุธศาสตร์  การบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ตอ้งเป็นไปอยา่งมีเอกภาพ  ดา้นนโยบาย  มีองคก์ร
ระดบัชาติรองรับ  มีการกระจายอ านาจสู่การปฏิบติั เร่งรัด  ผลกัดนั  การรวมกลุ่มสถานศึกษาเพื่อร่วมกนั
บริหารจดัการในรูปแลลสถาบนัการอาชีวศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชนชุมชน  และ
สังคม 
   เป้าหมาย 
                1.   จดัการศึกษาโดยใหส้ถานศึกษาเป็นฐานหลกัในการพฒันาผูเ้รียน 
                2.   พฒันาครู อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหเ้ตรียมพร้อมรับการกระจายอ านาจสู่ระดบัปฏิบติั 
                      ทุกแห่ง 
                3.   จดัเตรียมทรัพยากร  สนบัสนุนสถานศึกษา  ตามสาขาความเช่ียวชาญท่ีก าหนด 
                4.   ใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ไดร่้วมมือกบัสถานศึกษาในการจดัการศึกษา 
                5.   พฒันาหลกัสูตรจากมาตรฐานอาชีพแทจ้ริงใชใ้นสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ    
                     สังคม  เช่น  ดา้นแฟชัน่ เคร่ืองแต่งกาย  การประมง  ดา้นอาหาร 
                6.   พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใชใ้นกลุ่มสถานศึกษาในสถาบนั ต่างสถาบนัตลอดจน 
                      หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                7.   ส่งเสริมใหค้รุอาจารยใ์นสถานศึกษา  ท าการวจิยัพฒันาการเรียนการสอนทุกแห่ง 
                8.   มุ่งมัน่ในการป้องกนั และแกปั้ญหาสารเสพติด  การทะเลาะววิาทและการพนนัภายในสถานศึกษา 
                     อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                9.   เสริมสร้างระบบบริหาร  ระบบงาน  กฎ  ระเบียบ  วธีิปฏิบติัใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูป   
                     ระบบราชการ  พร้อมทั้งเครือข่ายการประสานงานระหวา่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหเ้กิด 
                     ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ  
                     การศึกษา 
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ยทุธศาสตร์  ระดม  จดัสรร  และบริหารทรัพยากร  เพื่อใชใ้นการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โดยยดึหลกัความเสมอภาค  ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เป็นธรรม  คล่องตวั  เนน้การมีส่วน
ร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได ้
   เป้าหมาย 
                1.   สถานศึกษาระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณการเงินและทรัพยสิ์นจาก 
                     ทุกฝ่ายมาใชใ้นการจดัการ 
                2.   ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษา  ตามความจ าเป้น  ดว้ยความเสมอ 
                      ภาคและเป็นธรรม 
                3.   จดัระบบการบริหารงบประมาณในรูปสถานบนัการอาชีวศึกษา  มุ่งเนน้ผลผลิตและผล 
                      สัมฤทธ์ิของงานในถานศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
               1.   การจดัการศึกษาทุกระดบัสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ  และความตอ้งการก าลงัคน 
                     ของสถานประกอบการในสถานการณ์ 
               2.   จดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาทุกระดบัสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพและความตอ้งการ 
                     ก าลงัคนของสถานประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบนั 
               3.   การแกปั้ญหานกัศึกษา  Drop  out 
               4.   กิจกรรมการเรียน  การสอน  ตอ้งสนองตอบการพมันาความพร้อมและทกัษะในการ 
                     เป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษา 
               5.   การแกปั้ญหาการทะเลาะววิาทของนกัศึกษาใชกิ้จกรรมกีฬาและดนตรีเป็นกิจกรรมเสริม 
               6.   การท างานของอาชีวศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชน ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง 
                     เป็นเครือข่าย 
               7.   เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับสถานศึกษาเขตพื้นท่ีห่างไกลจะสนบัสนุนใหไ้ดรั้บเงิน 
                    อุดหนุน  100%  ส าหรับสถานศึกษาในเมือง  อาจจะลดหลัน่กนัไป 
 
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการอาชีวศึกษา  9  ประการ 
 
               1.   ผูเ้รียนอยากเรียนสาขาอะไร  ตอ้งไดเ้รียนสาขาวชิานั้น 
               2.   ปรับเปล่ียนระบบและวธีิการรับนกัศึกษาใหม่ 
               3.   การประกนัคุณภาพการมีงานท า 
               4.   เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา 
               5.   สร้างงาน  สร้างรายได ้ ฝึกเป็นเถา้แก่ 
               6.   การเทียบโอน  ประสบการณ์  ใหผู้ใ้ชแ้รงงานและผูป้ระกอบอาชีพ 
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               7.   มีช่องทางพิเศษส าหรับผูเ้รียนเก่ง 
               8.   ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมลงทุน 
               9.   จดัโรงงานใหมี้ในโรงเรียน  จดัโรงเรียนใหมี้ในโรงงาน 
 
นโยบายการจดัการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดด้ าเนินการในการผลิตและพฒันาก าลงัคน เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันาประเทศ โดยในปี 2551 ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการอาชีวศึกษา เพื่อ
สร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพใหก้บัสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้รียน ในขณะเดียวกนัไดใ้ช้
กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพื่อใหส้ังคมไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพของผูเ้รียน
อาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนทั้งในดา้นการฝึกงานวชิาชีพและปลูกฝังส านึก        
การบริการสังคม นอกจากน้ีไดเ้นน้เครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มาร่วมรับผดิชอบและมีบทบาท
ในการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกนัมากข้ึน ผลการด าเนินการดงักล่าวในปี 2551 ช่วยท าใหก้ารอาชีวศึกษาเป็นท่ี
รู้จกักบัสังคมมากข้ึน และกลุ่มเป้าหมายต่างตอ้งการเขา้สู่ระบบอาชีวศึกษา ดงันั้นในปี2552 น้ี ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงตอ้งการท่ีจะพฒันาดา้นคุณภาพใหเ้พิ่มข้ึนควบคู่ไปกบัปริมาณผูเ้รียน และ
ขยายบทบาทการจดัการอาชีวศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นผูมี้งานท าแลว้ ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ และผูท่ี้ก าลงั
หางานท าใหม้ากข้ึน และใหค้วามส าคญักบัการคน้หา พฒันา เผยแพร่ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อสร้าง และ
พฒันาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์จึงไดก้ าหนดแผนปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ 2552 ไวด้งัน้ี 
 
วสัิยทัศน์ 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองคก์รหลกัท่ีมุ่งมัน่ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ 
 
พนัธกจิ  

„ จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
„ ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพ อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค  
„ วจิยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ   

 
ในการผลกัดนัใหว้สิัยทศัน์และพนัธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
ก าหนดยทุธศาสตร์ไว ้6 ยทุธศาสตร์ 35 กลยทุธ ์ดงัน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพโดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวชิาชีพ การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วชิาชีพ จะเนน้การผลิตก าลงัคนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจน เพื่อสนบัสนุนขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนใหมี้การรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้าง
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ และสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงคใ์หผู้ส้ าเร็จอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวชิาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวติอยา่งมีความสุขในสังคม โดยมีกลยทุธ์หลกั
คือ  

1.  พฒันาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2.  เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน 
3.  สร้างมาตรฐานและพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล 
4.  ส่งเสริมการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
6.  พฒันาสถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
7.  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดว้ยการบริการสังคม 
8.  ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือ นวตักรรม มาใชใ้นการเรียนการสอน เสริมสร้างทกัษะ 
     การ เป็นผูป้ระกอบการ 
9.  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

การผลิตและพฒันาก าลงัคนใหต้รงตามความตอ้งการของประเทศ ตอ้งไดรั้บร่วมมือกบัองคก์รท่ี
ตอ้งการใชก้ าลงัคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวสิาหกิจ และชุมชน เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน      
การจดัการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น าไปสู่การก าหนดหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนใน
การผลิตกก าลงัคนไดต้รงกบัความตอ้งการภาคการผลิตและความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีเป้าประสงค ์เพื่อผลิต
และพฒันาก าลงัคนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน และมีกลยทุธ์ คือ  

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

2. สร้างความเขม้แขง็ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
วชิาชีพ 

3.   พฒันาฐานขอ้มูลความร่วมมือ 
4.   พฒันาศูนยก์  าลงัคนอาชีวศึกษา 
5.   ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุน การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพของสถานศึกษา 
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      เอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที ่3: พฒันาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผล
ต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และน าแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาได้
ระบุถึงการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารและจดัการในรูปแบบสถาบนั  
การอาชีวศึกษาควบคู่ไปดว้ย อีกทั้งจากการประกาศใชก้ฎหมายการอาชีวศึกษาดงักล่าว มีผลใหต้อ้งสร้าง
กฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  ดงันั้นเพื่อใหก้ารพฒันาระบบบริหารและจดัการอาชีวศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

1.  จดัและพฒันาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐและธรรมาภิบาล 

3.  พฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
4.  กระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนั 
5.  ผลกัดนัการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
6. พฒันาระบบติดตามและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
7.  พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
8.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการใหบ้ริการ 
9.  เสริมสร้างสวสัดิการและขวญัก าลงัใจ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
มุ่งเนน้การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพใหป้ระชาชนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวยั และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วยัแรงงาน 
สตรี ผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาสคนพิการ ผูห่้างไกลทุรกนัดารและชนกลุ่มนอ้ย มีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งใน   
ระบบ นอกระบบ และทวภิาคี  

2.   ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชนในการสร้างงานสร้างรายได ้
3.   จดัการศึกษาวชิาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
4.   ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน ใหเ้ป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉนัท ์สันติวธีิ วถีิ

ประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ี มี         
ความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา แลกเปล่ียนความรู้ พฒันาวชิาการ/วชิาชีพ เตรียมความพร้อม
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รองรับ   การเปิดเสรีการคา้ในอนาคต โดยหวงัผลใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาวชิาชีพในภูมิภาค 
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อม ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในเขตชายแดนภาคใต ้
2.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในพื้นท่ีชายแดน และเขตพฒันา 
     พิเศษเฉพาะกิจ 
3.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
4.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี 

ยุทธศาสตร์ ที ่6 สนับสนุนการวจัิยและพฒันาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
เพื่อใหก้ารอาชีวศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพฒันาระบบการบริหารจดัการใหเ้อ้ือต่อ  

การเรียนรู้ การสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางวชิาชีพ การเช่ือมโยงการวิจยักบักระบวนการจดัการเรียน
การสอนวชิาชีพ มีกลไกน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมพฒันาการวจิยั สร้างนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และการวจิยัเชิงนโยบาย การวจิยัเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมการน าองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการและ 
การเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมใหน้ าความรู้ เทคโนโลย ีส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม ไปใชพ้ฒันาอาชีพ จดสิทธิบตัร และ 
พฒันาสู่เชิงพาณิชย ์

4. พฒันาระบบบริหารจดัการ เครือข่ายงานวจิยั และการจดัการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
ระดบันานา 
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วเิคราะห์  SWOT  ของวทิยาลยั 
 
 ดว้ยวทิยาลยัมีนโยบายการบริหารจดัการ  โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก ๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีทางวทิยาลยัจะไดน้ าไปศึกษาวเิคราะห์  และประมวลผลน ามาใชใ้น
การวางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัต่อไป  ดงันั้น  ทางโรงเรียนจึงไดใ้หบุ้คลากรทุก ๆ คนได้
แสดงความคิดเห็น 
วเิคาะห์  SWOT  ของโรงเรียน  ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1.  Strengths  จุดแข็ง/จุดเด่น 
       1.1  วทิยาลยัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสาขาวชิาใหเ้ลือกเรียน 
       1.2  มีการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
       1.3  มีบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาท่ีสอนอยา่งเพียงพอ         
       1.4  มีการก ากบัติดตามนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  สม ่าเสมอ 
       1.5  มีการส่งเสริมพฒันาผเูรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
       1.6  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพ 
       1.7  การมีออกบริการทางวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชน 
       1.8  วทิยาลยัควรเพิ่มสาขาวชิาท่ีสอนมากข้ึน 
       1.9  วทิยาลยัมีสถานท่ีบรรยากาศท่ีดี  เอ้ือต่อการเรียนการสอนมาก 
       1.10  วทิยาลยัมีพื้นท่ีกวา้งขวางเหมาะสม 
       1.11  การมีบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นระบบ 
       1.12  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและจดัคนเหมาะสมกบังาน 
       1.13  ผูบ้ริหารและบุคลากรทัว่ไปมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
       1.14  มีการจดัสรรงบประมาณการใชจ่้ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       1.15  วทิยาลยัมีการวางแผนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
       1.16  เป็นวทิยาลยัท่ีมุ่งอบรมนกัเรียนนกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม 
       1.17  วทิยาลยัมีอาคารเรียน  หอ้งเรียนเพียงพอต่อนกัเรียนนกัศึกษา 
       1.18  วทิยาลยัมีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมใหน้กัเรียนนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
       1.18  วทิยาลยัส่งเสริมบุคลากรใหมี้ใบประกอบวชิาชีพครู 
       1.19  วทิยาลยัมีการด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
       1.20  มีการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ปวส.  และเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปวส.  ถูก 
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2.  Weaknesses จุดอ่อน/จุดด้อย 
       2.1  หอ้งสมุดและศูนยว์ทิยบริการไม่มีบรรณารักษแ์ละความพร้อมและความเหมาะสมใน 

       การใหบ้ริการ   
       2.2  ขาดอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 
      2.3  ขาดการสนบัสนุนทางดา้นกีฬา 
       2.4  น ้าด่ืมมีไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษาไม่เพียงพอ 
       2.5  กฎระเบียบวนิยัของโรงเรียนปฏิบติัไม่เฉียดขาด นกัเรียนนกัศึกษาเลยไม่เกรงกลวัฝ่าฝืน 
                                  อยูเ่สมอ 
       2.6  บรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสมต่อสภาพการเรียนการสอน  
       2.7  ควรมีการมีออกบริการทางวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชนมากกวา่น้ี  
       2.8  ขาดรถรับส่งนกัเรียนนกัศึกษาท่ีอยูห่่างไกล   
       2.9  การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนมีนอ้ยเกินไป 
       2.10  นกัเรียนนกัศึกษามาสายประจ าจ านวนมาก 
       2.11  การประสานงานความร่วมมือกบัผูป้กครองยงัมีนอ้ยมาก 
       2.12  ถนนเขา้ - ออกโรงเรียนแคบ  และป้ายโรงเรียนบอกทางเขา้เล็กมาก  หาทางเขา้ออกยาก 
       2.13  อาคารเรียนอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน 
       2.14  โรงฝึกงานอุสาหกรรมควรปรับปรุงใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
       2.15  ไม่มีหอประชุมของโรงเรียน 
   2.16  การจดัการหอ้งปฏิบติัการยงัไม่ดี 
   2.17  ในแต่ละฝ่ายยงัขาดการประสานงานท่ีดี 
   2.18  วสัดุ  ครุภณัฑ์ส านกังานยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
   2.19  ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนไม่สมบูรณ์  เป็นปัจจุบนั 
  2.20  ชัว่โมงท่ีท าการสอนเกินควรมีค่าตอบแทน 
  2.21  นกัเรียนนกัศึกษาไม่มีสถานท่ีจอดรถท่ีเหมาะสม 
   2.22  วทิยาลยัไม่มีร้ัวรอบขอบชิดเป็นเหตุให้นกัเรียนนกัศึกษาหนีเรียนอยูเ่สมอ 

2.23  ครูผูส้อนบางคนมีวชิาสอนมาก  ท าใหเ้ตรียมการสอนไม่ทนั  ขาดประสิทธิภาพใน       
         การสอน 
2.24  วทิยาลยัจ าเป็นตอ้งรับนกัเรียนนกัศึกษาจากทุกแห่ง ไม่สามารถท าการสอบคดัเลือกได ้
2.25  นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่ค่อยออก  การเรียนอ่อน  ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
2.26  การติดต่อติดตามประสานงานกบัผูป้กครองล่าชา้หรือขาดหายไป 
2.27  วทิยาลยัไม่มีรถรับส่งของโรงเรียนไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษา 
2.28  สถานท่ีนัง่เล่นพกัผอ่นของนกัเรียนนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ 
2.29  วทิยาลยัไม่มีหอพกัไวบ้ริการนกัเรียนนกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 
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2.30  หอ้งเรียนมีพดัลมและแสงสวา่งไม่เพียงพอ  
2.31  วทิยาลยัขาดการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
2.32  วทิยาลยัขาดการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือสวสัดิการครู 

 

3.  Opportunities  โอกาส 

       3.1  ผูป้กครองมีโอกาสส่งบุตรหลายมาเรียนเพราะทางวิทยาลยัไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน      
       3.2  รัฐบายมีนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพ  นกัเรียนประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก 
       3.3  ยกตวัอยา่งรุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  เป็นเยีย่งอยา่งท่ีดีแก่รุ่นนอ้ง 
       3.4  การประสานงานขอความร่วมมือสนบัสนุนโรงเรียนหรือนกัเรียน 
       3.5  ชุมชน  สังคมอยูใ่กลโ้รงเรียนท าให้เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดง่้าย 
       3.6  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยนิดีใหค้วามช่วยเหลือโรงเรียนและนกัเรียน 
       3.7  เป็นวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  3 
       3.8  เป็นวทิยาลยัท่ีผูป้กครองใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจส่งบุตรหลานมาเรียนมาก 
       3.9  รัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนรายบุคคลเป็นค่าธรรมเนียมการเรียน  ท าใหมี้ทุนในการพฒันา 
                                  วทิยาลยั 

4.  Threats  อุปสรรค์ 

       4.1  เป็นวทิยาลยัเอกชนใหค้วามไวว้างใจนอ้ย 
       4.2  มีรถรับส่งนอ้ย  จึงท าให้นกัเรียนท่ีอยูห่่างไกลไม่สะดวก 
       4.3  มีวทิยาลยัสายอาชีพเพิ่มมากข้ึน  ท่ีอาจส่งผลต่อจ านวนนกัเรียนนอ้ยลงได ้
       4.4  ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
       4.5  ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลของโรงเรียนเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ 
       4.6  ผูป้กครองอยูพ่ื้นท่ีชนบทการติดต่อประสานงานค่อนขา้งล าบาก 
       4.7  ผูป้กครองมีพื้นฐานความรู้และฐานะทางการเงินต ่า  ใหค้วามส าคญัดา้นการศึกษาของ 
                                  บุตรหลานนอ้ยมาก 
       4.8  พอ่แม่ผูป้กครองตอ้งไปท ามาหากินในต่างถ่ินไม่มีเวลาใกลชิ้ตอบรมดูแล 
       4.9  พอ่แม่ผูป้กครองไม่ทราบผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนท่ีวทิยาลยั 
       4.10  มีโรงเรียนสามญัจ านวนมากท่ีปิดกั้นนกัเรียนไปศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 
       4.11  มีส่ิงเร้าภายนอก  เช่น  ร้านเกมส์  สนุกเกอร์  ตลาดนดั  ส่งผลใหน้กัเรียนไปมาเรียน     
                                     หนีเรียน 
       4.12  โรงเรียนคู่แข่งอ่ืน ๆ มุ่งแต่ประชาสัมพนัธ์โจมตีวทิยาลยั 
       4.13  บางหมู่บา้นไม่รถประจ าทางผา่น  หรือรถหมู่บา้นเป็นอุปสรรคใ์นการเดินทางไป ‟ กลบั 

         ของนกัศึกษา 
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บทที ่ 2  เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

เป้าหมายในการด าเนินงานของวทิยาลัย 
 เป็นส่ิงท่ีวทิยาลยัมุ่งท่ีจะพฒันาดา้นการศึกษาใหบ้รรลุผลตามท่ีตอ้งการ  ในระหวา่งปี  2553  ถึง  
2557  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน ในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี.- 
  1.  ดา้นการบริหารและการจดัการ 
  2.  ดา้นวชิาการ  หลกัสูตรการเรียนการสอน 
  3.  ดา้นการปกครอง 
  4.  ดา้นธุรการ/การเงินการบญัชี 
  5.  ดา้นกิจการนกัศึกษา 
  6.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.  เป้าหมายด้านการบริหารและการจัดการ 
  1.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวทิยาลยัใหเ้หมาะสมกบัสภาพการพฒันา 
                                   ของวิทยาลยัท่ีเปล่ียนไปตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบจากระดบับนลงสู่ล่าง 

1.2 การวางแผนร่วมกนั  ทั้งท่ีเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี  แผนพฒันาประจ าปี 
                                  แผนพฒันาระยะกลาง  และแผนพฒันาระยะยาว 

1.3 การจดัสรรทรัพยากรการบริหารและงบประมาณ  เช่น  เงินทุน  บุคลากร  วสัดุอุปกรณ์   
       การจดัการ  เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  และระบบขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  มาใชอ้ยา่งมี 
       ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

  1.4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง 
  1.5  การส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
  1.6  การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
        1.7  ระบบฐานขอ้มูล  และการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และสารสนเทศอยา่งมี 
                                  ประสิทธิภาพ 
  1.8  การติดตามประเมินผลแบบ  “ซิปย”์  (Cipp  model)  การวเิคราะห์  สภาพแวดลอ้ม   
                                  ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  และผลผลิต  เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาสาเหตุขอ้บกพร่องของ 
                                   การบริหารจดัการ 
 2.  เป้าหมายด้านงานวชิาการ  หลกัสูตรการเรียนการสอน   
  2.1  การปรับปรุงหลกัสูตร  ดา้นการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน   
                                   และทอ้งถ่ิน  องคก์รและตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.2  การจดัการเรียนการสอน  โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเนน้กระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
       คิดเป็น  ท าเป็น  แกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล  สามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและมี 
       ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
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  2.3   การจดัเคร่ืองมือ  ครุภณัฑ ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ  เนน้การฝึก 
                                   สมรรถนะในแต่ละสาขาวชิา/สาขางาน 
  2.4  การจดัห้องสมุด   ศูนยว์ิทยบริการ  โดยการจดัหาหนงัสือ  ต ารา  วารสาร  เอกสาร  และ 
                                  วสัดุ  ครุภณัฑต่์าง ๆ  ท่ีทนัสมยัไวค้อยบริการตลอดทั้งวนั 
  2.5  การจดัระบบการนิเทศภายในและภายนอก  โดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน   
                                   และการพฒันาการเรียนการสอนของครูอาจารย ์ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  2.6  การจดัการแนะแนวใหน้กัเรียนนกัศึกษา  ทั้งทางดา้นการเลือกโปรแกรมการเรียน   

พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติ  การศึกษาต่อ  การท างาน  ใหป้ฏิบติัในเชิงรุกโดยมุ่ง
การใหค้วามช่วยเหลือและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

2.7  การจดังานหมวด/สาขาวิชา  โดยการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหห้วัหนา้สาขาวชิา    
       พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  และหวัหนา้ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ดูแลรับผดิชอบ 

  2.8  การจดัระบบการวดัผลประเมินผล  เพื่อการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน  ผูส้อน  โดยอาศยั 
                                   เคร่ืองมือ หรือวธีิการต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย   เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตราฐานท่ีก าหนดไว ้
  2.9  ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพระดบัภาค  และประเทศ  โดยเตรียมนกัศึกษาใหมี้ 
                                   ความพร้อม  ทางดา้นวชิาการ  ทั้งทกัษะและความรู้ความสามารถ 
 3.  เป้าหมายด้านงานการปกครองนักเรียน 

3.1  การจดัระบบงานธุรการฝ่ายปกครอง  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี   
 ทนัสมยัและมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั 

  3.2  การพฒันาระบบการสืบสวนสอบสวน  นกัศึกษาก่อนกระท าผดิ และหลงัการกระท าผดิ 
                                  โดยใชห้ลกักฎหมายวา่ดว้ยพยานแวดลอ้มและพยานบุคคลเป็นหลกัส าคญั 
  3.3  การจดัการควบคุมพฤติกรรมของนกัศึกษา ภายในสถานศึกษา  โดยการป้องกนัและ 
                                  แกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคพ์ร้อมทั้งส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กนั 
  3.4  การอบรมฟ้ืนฟูแกไ้ขตามความประพฤติของนกัศึกษาท่ีไม่พึงประสงค ์ โดยยดึหลกั 
                                   วา่  “พฤติกรรมของมนุษย์น้ันแก้ไขได้” 

3.5  ระบบการรักษาความปลอดภยั  ภายในสถานศึกษาโดยใหมี้ครูเวรและนกัการภารโรง    
       รักษาความปลอดภยัรักษาการตลอด  24  ชัว่โมง  ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน  เพื่อ 
       ป้องกนัเหตุร้ายอาจจะเกิดข้ึน  และมีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์ 
3.6   ระบบป้องกนั แกไ้ขปัญหาสารเสพติด  ในสถานศึกษา  โดยยดึหลกัป้องกนั  แกไ้ขและ 
       ปรามปราม  ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งมาอบรมใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ 

  3.7  การวเิคราะห์ปัญหา  สาเหตุของการกระท าผดิและวางแนวทางป้องกนั  แกไ้ข 
 4.  เป้าหมายด้านงานธุรการ/การเงินการบัญชี 
  4.1  การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถทางดา้นงานสารบรรณ  และมีการจดัวสัดุ 
                                  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เก่ียวกบังานสารบรรณท่ีทนัสมยัให้เพียงพอง่ายต่อ               
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                                  การปฏิบติังาน 
  4.2  การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางการบญัชีมาใชใ้นงานดา้นการเงินการบญัชี   

และมีการจดัระบบการตรวจสอบ  การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.3  ระบบงานทะเบียนสถิตินกัเรียนนกัศึกษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเป็นปัจจุบนั 
  4.4  การส่งเสริมพฒันาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  หรือมีการอบรมสัมมนา    
                                  ต่าง ๆ  และการจดัสวสัดิการท่ีมัน่คง   
  4.5  การใหเ้งินทุนเพื่อการศึกษา  และจดัเงินกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาแก่นกัเรียนนกัศึกษา   
                                  ไดมี้โอกาสเรียนต่อเพื่อใหค้วามเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.6  ระบบขอ้มูลทางบุคลากร  ครู-อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีพนกังาน  นกัการภารโรง  เพื่อความ 
                                  สะดวกในการช่วยเหลือในงานดา้นต่าง ๆ 
  4.7  การจดับริการอ านวยความสะดวกทางดา้น  หลกัฐานและขอ้มูลต่าง ๆ  ส าหรับ 
                                   หน่วยงาน  ครู - อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  พนกังานและนกัการนกัการภารโรง 
 5.  เป้าหมายด้านกจิการนักศึกษา 
  5.1  การส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมส าหรับนกัศึกษา  ทุกประเภทโดยเนน้การมีส่วนร่วม        
                                  ความสามคัคีการท างานเป็นทีม  และการใชร้ะบบประชาธิปไตย 
  5.2  การจดัครู-อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบดูแลใกลชิ้ด  และสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนดา้น 
                                   เงินทุนในการด าเนินกิจกรรม 
  5.3  การประเมินผลวเิคราะห์ผล จากจดักิจกรรมนกัศึกษาแต่ละประเภทเพื่อหาแนวทาง 
                                  ปรับปรุงแกไ้ขพฒันาต่อไป 
  5.4  การส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาลยักบัชุมชน  เพื่อน าสถานศึกษาออกสู่ 
                                   ภายนอก  เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับในคุณภาพมาตรฐานของสถาบนั 
  5.5  การจดักิจกรรมส่งเสริมระบบประชาธิปไตย  ในสถานศึกษาใหน้กัศึกษารู้จกัและเขา้ใจ 
                                  แนวทางของระบบประชาธิปไตยมากยิง่ข้ึน 
 6.  เป้าหมายด้านอาคารสถานทีส่ิ่งแวดล้อมและบริการ 
  6.1  การจดัพสัดุครุภณัฑ ์ ให้เพียงพอและมีคุณภาพส าหรับบริการและส่งเสริมในงานดา้น 
                                  ต่าง ๆ  
  6.2  การจดัสหการร้านคา้  ภายในสถานศึกษาจดัหาสมุด  หนงัสือ  อุปกรณ์การเรียนและ 
                                  เส้ือผา้  ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษา  ไวบ้ริการนกัศึกษา 
  6.3  การจดัโรงอาหารท่ีทนัสมยั  เพียงพอไวบ้ริการอาหารและโภชนาการต่าง ๆ ท่ีถูก 
                                  สุขลกัษณะมีคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับนกัศึกษา 
  6.4  การบริการดา้นอาคารสถานท่ี  ท่ีเพียงพอและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
                                  นกัศึกษาเพื่อใหเ้กิด ประสิทธิภาพในการเรียนยิง่ข้ึน 
  6.5  การจดัส่ือทศันูปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัไวบ้ริการการศึกษา 
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  6.5  หอ้งพยาบาล  เคร่ืองเวชภณัฑแ์ละยาแผนปัจจุบนัไวเ้พื่อรักษานกัเรียนนกัศึกษาท่ี 
                                   เจบ็ป่วย  และมีรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถส่งผูป่้วยอาการหนกัไปโรงพยาบาลไดท้นัที 
  6.6  การจดับริการเคร่ืองท าความเยน็ส าหรับน ้าด่ืมท่ีสะอาด  ถูกสุขอนามยัไวส้ าหรับนกัเรียน 
                                  นกัศึกษา  ตามอาคารสถานท่ีต่าง ๆ  อยา่งเพียงพอ 

6.7  การจดับริการท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์ รถยนตส์ าหรับนกัเรียนนกัศึกษา  ครู- อาจารย ์   
       เจา้หนา้ท่ี นกัการภารโรงและผูม้าติดต่อราชการ  ท่ีปลอดภยัอยา่งเพียงพอ   
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 เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ / ตวับ่งช้ี/สภาพความส าเร็จ 

 

1. ดา้นการบริหารและการจดัการ 
 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
1.  จดัใหมี้คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  ท าหนา้ท่ีก าหนด
นโยบาย  ควบคุมดูแล                
การบริหารงานวทิยาลยั 

-ท าการคดัเลือกแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผูท้รงคุณวุฒิใหไ้ดค้รบจ านวน
ตามท่ีก าหนด 
-ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ตามวาระอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

-วทิยาลยัไดรั้บการแนะน า  
ขอ้เสนอแนะในการบริหาร
วทิยาลยัท่ีมีคุณค่า  น าไปปฏิบติัให้
เกิดคุณภาพทางการศึกา 
-วทิยาลยัไดรั้บความศรัทธา  
เช่ือถือจากผูป้กครองชุมชนและ
หน่วยงานสถานประกอบกการ
ภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 

2.ปรับปรุงโครงสร้างการริหารงาน
ของวทิยาลยัใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ของการพฒันาวทิยาลยัท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

-จดัสายงานการบงัคบับญัชาตาม
อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบจาก
บนลงสู่ล่าง 
-ก าหนดบทบาทอ านาจหนา้ท่ี  
ต าแหน่งและบุคลากร 

- การปฏิบติัหนา้ท่ีมีความ
รับผดิชอบตามขั้นตอนในสายงาน
ของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรทราบอ านาจบทบาท
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของตนเอง 

3.  ยดึหลกัประชาธิปไตยในการ
บริหารงาน  โดยมีการระดมสมอง  
ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
 

- วางแผนงานร่วมกนัทั้งท่ีเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  
แผนพฒันาระยะกลางและ
แผนพฒันาระยะยาว 
- ประชุมวางแผนฝ่ายบริหาร
ประจ าทุกสัปดาห์  สรุปปัญหา  
ขอ้เสนอแนะก่อนประชุมใหญ่
ประจ าเดือน 

- บุคลากรในองคก์รยดึถือปฏิบติั
ตามระเบียบแผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีก าหนด 
-การพฒันางานของฝ่ายบริหาร  
จากผลสรุปของการประชุม 

4.  มีระบบการท างานเป็นทีมหรือ
เป็นคณะท างานร่วมกนั 

- แต่งตั้งบุคคลผูรั้บผิดชอบในการ
ท างามเป็นคณะบุคคล 

- การปฏิบติังานเป็นหมู่คณะ  มีการ
ร่วมมือ ร่วมใจ  ปรึกษาหารือใน
การท างาน งานมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
5.  น าเอาเทคโนโลย ี อุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัมา
ปรับเปล่ียนระบบงานส านกังาน
ภายใน 

- พฒันาทีมงาน 
- บทบาทหนา้ท่ีของผูร่้วมทีม 
- จดัสรรงบประมาณดา้นทรัพยากร
การบริหาร  เงินทุน  บุคลากร  วสัดุ
อุปกรณ์  การจดัการ 
- จดัตั้งฐานระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- องคก์รมีเงินทุนหมุนเวยีน  
อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ
สูงข้ึน  การบริหารการจดัการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-สามารถท าการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพจากระบบ
ฐานขอ้มูล 

6.  ผลการด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไดต้าม
แผนปฏิบติังานประจ าปี 

- การก ากบัติดตามตรวจสอบและ
รายงาน 
- การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของโครงการ/งานท่ีก าหนดไว ้

- ท าขอ้มูลจากรายงานมาใชพ้ฒันา
ปรับปรุง  วางแผนการด าเนินงาน 
- การด าเนินงานบรรลุวตุัประสงค ์
เป้าหมายของโครงการ 

 

2. ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 

1.  ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน  
การสอนใหส้อดคลอ้งกบั       
ความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน
องกรและตลาดแรงงานท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

- ประชุมวางแผนพฒันาหลกัสูตร
การเรียน การสอน 
- ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน      
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน และ
องคก์รต่างๆ 

- น าหลกัสูตรท่ีพฒันาแกไ้ขแลว้มา
ใช ้ เกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายแก่
ผูเ้รียน 
-ผูเ้รียนประสิทธิภาพ  สมรรถนะ
ในการปฏิบติั  ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.  จดัการเรียน การสอนโดยให้
นกัเรียน นกัศึกษา  ศึกษาคน้ควา้
ความรู้ดว้ยตนเอง  มีปฏิสัมพนัธ์ใน
ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน 

- จดัการเรียน การสอนโดยยดึ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  แบบมีส่วนร่วม  
PAR 
และ   

- ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาแหล่ง
วทิยาการใหม่ๆ  มาสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ข้ึนเองและร่วมกนั
สร้าง 

3.  จดัการเรียน การสอนโดยเนน้
ใหผู้เ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น  แกไ้ข
ปัญหาดว้ยเหตุผล 

- จดักิจกรรมโดยเนน้  ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัแบบ  CIPPA 

- ผูเ้รียนสร้างความรู้ไดเ้อง มี 
ปฎิสัมพนัธ์ต่อกนั  เรียนรู้จากกนั
และกนัมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
ผลงานและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
4.จดัหาส่ือการสอนโสด
ทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยัเหมาะสม
ตามลกัษณะวชิาและคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียน 

- จดัสรรงบประมาณเงินลงทุนดา้น
ส่งเสริมการเรียน การสอน  วสัดุ  
อุปกรณ์ ต่างๆ 
- ซ้ือ  จดัสร้างส่ือโสดทศั
นวตักรรม  การเรียน การสอน 

- มีส่ือโสดทศันูปกรณ์การเรียน  
การสอน  และอุปกรณ์การสอน
ครบถว้นท่ีทนัสมยัประสิทธิภาพ 

5.  ขยายหลกัสูตรเทียบโอนความรู้
ประสบการณ์ท างาน 

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ท้  างานใน
สถานประกอบการไดพ้ฒันา
ความรู้ความสามารถของตนเอง  
และมีวฒิุการศึกษาท่ีสูงขั้น 

- ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองดา้น
ความรู้ความสามารถ  และมีความ
เจริญกา้วหนา้ท่ีอาชีการงาน 

6.  พฒันาส่งเสริมดา้นการเรียน 
การสอน  ตลอดปีการศึกษา 

- จดัใหมี้การแข่งขนัดา้นทกัษะ
วชิาชีพภายในและภายนอก
สถานศึกษา   
- จดัส่งนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  ในระดบั
ภาคและระดบัประเทศ 
- จดัใหมี้กิจกรรม  ชมรมส่งเสริม
การเรียน การสอนในวชิาต่างๆ 

- นกัเรียน นกัศึกษามีการพฒันา
ปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ทางดา้นวชิาการ 
- นกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ และอนัดบัรองจากการ
แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 

7.  ส่งเสริมพฒันาครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา   

- จดัใหมี้การส่ง  ครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาไป
ประชุมสัมมนาอบรมทางวชิาการ  
ดูงานศึกษาและศึกษาต่อใน
ระดบัสูง 

-  ครู อาจารย ์  บุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรั้บการพฒันามีความรู้  
ความสามารถทกัษะในการเรียน 
การสอน  การปฏิบติังาน  มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
3.  ดา้นการพฒันาบุคลากรครูผูส้อน 
 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
1.  พฒันาครูใหมี้ความรู้
ความสามารถในดา้นการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

- อบรม  ประชุม  สัมมานา พฒันา
ครูทางวชิาการและการเรียนการ
สอน 

- ครูมีประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนแลชะมีประสิทธิภาพ
ทางดา้นวชิาการ 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
2.  พฒันาครูใหมี้สมรรถนะมีวฒิุ
การศึกษาเพื่อไดรั้บใบประกอบ
วชิาชีพ 

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บ
การศึกษาทางการศึกษา  เพื่อ
สามารถขอใบประกอบวชิาชีพได ้

- ครูผูส้อนทุกๆ คน มีใบประกอบ
วชิาชีพครู  ตาม พรบ.การศึกษา  
สามารถประกอบวชิาชีพครูได ้

3.พฒันาครูเพื่อยกระดบัเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพชั้นสูง 

-  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูทุก ๆ 
คนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวชีิพครู 

- ครูทุก ๆ มีคุณสมบติัตาม
มาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา 

4.  พฒันาครูเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน 

- ส่งเสริมการปฏิบติังานของครูให้
ไดม้าตรฐานวชิาชีพครู 

- ครูทุก ๆ คนมีความรับผดิชอบต่อ
งานการเรียนการสอนและ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.ส่งเสริมขวญัก าลงัใจใน          
การปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

-  จดัใหมี้การประกวดผลงานทาง
วชิาการ 
- ใหร้างวลั  เกียรติบตัรแกด่ครูผูมี้
ผลงานดีเด่นดา้นการเรียนการสอน
และการปฏิบติังานอ่ืน ๆ 

- ครูทุก ๆ มีขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ 
-  ครูทุก ๆ คนมีความสุขและตั้งใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

 
4.  ดา้นการก ากบั  ตรวจสอบ  และรายงาน 
 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
1.  ทุกหน่วยงานมีขอ้มูล
สารสนเทศท่ีพร้อมเพรียงท่ีใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- ใหทุ้กหน่วยงานจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศ  ท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุปัน  
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- ทุกหน่วยงานมีขอ้มูลสารสนเทศ
ครบถว้น  พร้อมท่ีจะใชใ้น         
การบริหารจดัการและให้
ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 

2.  ก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  
เวลาการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ  
ตามโครงการ/งานต่างๆ   

- ท าการก ากบัติดตามควบคุมการ
ท างานเป็นระยะๆ 
- ท าแผนการก ากบัตรวจสอบและ
รายงานท่ีแน่นนอนชดัเจน   

- งานมีความบกพร่องลดนอ้ยลง  มี
ความระมดัระวงัในการปฎิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
- ท  างานก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3.  งาน/ผลงานในการปฏิบติั  ให้
ไดต้ามท่ีก าหนดไว ้

- ท าการตรวจสอบ  เปรียบเทียบ
ผลงานกบัส่ิงท่ีก าหนดไว ้  หรือ
วางแผนไว ้
- ท าการตรวจสอบภายใน  และท า
การตรวจสอบภายนอก 

- ผลของงานไดต้ามท่ีก าหนดไวมี้
ประสิทธิภาพสูง 
- แกไ้ขขอ้บกพร่องใน                 
การปฏิบติังานไดท้นัการณ์  และ
พฒันาแกไ้ขต่อไป 
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เป้าหมาย ยทุธศาสตร์/แนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จ 
4.   สภาพความส าเร็จของ         
การบริหาร  การจดัการศึกษาของ
ทุกฝ่าย 

- รายงานสภาพความส าเร็จ  หรือ
ความลม้เหลวในการด าเนินการจดั
การศึกษาใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบ 

- ผูเ้ก่ียวขอ้งของทุกฝ่ายไดท้ราบถึง
ผลการด าเนินงานดา้นการจดั
การศึกษา 

5.  ปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

- น าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้าการก ากบั
ติดตามตรวจสอบและรายงานไป
ใชใ้นการท าแผนพฒันาปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 

- วทิยาลยัมีการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

6.  วทิยาลยัมีระบบการก ากบั
ตรวจสอบและรายงานท่ีชดัเจน 

- ใหค้วามรู้แก่บุคลากรของ
วทิยาลยัในเร่ืองการก ากบั  
ตรวจสอบและรายงาน  สามารถ
น าไปปฏิบติัได ้

- ครู อาจารย ์ บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบติังานดา้นการ
ก ากบั ตรวจสอบ  และรายงานเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาได ้

7.  ใหข้วญัและก าลงัใจแก่
ผูป้ฏิบติังานดีเด่น  ทั้งดา้นผลงาน
และความประพฤติ 

- ประกาศเกียรติคุณมอบรางวลั  
ใหแ้ก่คุณครู อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมแก่การยกยอ่ง 
ชมเชย 

- ครู อาจารย ์ บุคลากรทาง  
การศึกษาเจา้หนา้ท่ีไดรั้บความ
ศรัทธา  เช่ือถือ  ยกยอ่ง  จากเพื่อน
ร่วมงาน  ผูป้กครอง  ชุมชน 
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บทที ่ 3  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

 จุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั  ระหวา่งปีการศึกษา  2553 ‟ 2557  ไดจ้ดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาความตอ้งการพฒันา  สอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของวทิยาลยั  และมาตรฐานตวับ่งช้ี
ของการประกนัคุณภาพภายใน  ดงัน้ี 

 จุดเนน้ท่ี  1  “ทกัษะล ้า”  ทางวทิยาลยัไดย้ดึหลกัการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามหลกัปรัชญา
ของสถานศึกษา  โดยการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนในแต่
ละรายวชิาทั้งประเภทวชิาพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  เกิดสมรรถนะใน
วชิาชีพแต่ละสาขาวชิา/สาขางาน  สามารถปฏิบติังานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 จุดเนน้ท่ี  2  “คุณธรรมเด่น”  นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้ทกัษะ  และมีสมรรถนะ
ในการปฏิบติังานไดจ้ริงแลว้  ทางวทิยาลยัยงัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนทุก ๆ คนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมอนั
ดีงาม  มีความซ่ือสัตย ์ อดทน  ขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบงานประจ าวนั  โดยจดัใหมี้
โครงการ  เขา้ค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมต่าง ๆ  เป็นประจ าทุก ๆ ปี
การศึกษา 

จุดเนน้ท่ี  3  “เนน้ความรู้  สู่สากล”  ทางวทิยาลยัมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง  ใหมี้สมรรถนะในการปฏิบติังาน  ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  และเขา้สู่ความเป็นสากล  ท่ีจะเปิดประตูเขา้สู่ประชาคมเอเซียนในปี  2558   

 

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
_________   

 

1.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

     กลยทุธ์  1.1  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะวชิาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลย ี
                          ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

     กลยทุธ์   1.2  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ใหส้ามารถน ามา 
                           ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

     กลยทุธ์  1.3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

     กลยทุธ์  1.4  ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพได้ 
                          อยา่งเหมาะสม 

     กลยทุธ์  1.5  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงานในวชิาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ 
                 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
     กลยทุธ์  1.6  ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ  และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จ 
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                          การศึกษา 
     กลยทุธ์  1.7  ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้และทกัษาในการหางานท า  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

                           อิสระ 
     กลยทุธ์  1.8  ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

     กลยทุธ์  2.1  ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั 

                          ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

     กลยทุธ์  2.2  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม 

                          ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  

     กลยทุธ์  2.3  จดัระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 
     กลยทุธ์  2.4  จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน  สถานท่ีศึกษาคน้ควา้  ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวชิาทั้ง 
                           ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

     กลยทุธ์  2.5.  จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     กลยทุธ์  2.6  พฒันาบุคลากรภายในสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
     กลยทุธ์  2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทา้งในระบบและ 
                          ทวภิาคีอยา่มีประสิทธิภาพ 

     กลยทุธ์  2.8  จดัอตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวุฒิดา้นวชิาชีพตรงตามในแต่ละสาขาวชิาผูเ้รียน 
 

 

3.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

     กลยทุธ์  3.1  จดัท าระบบการดูแลใหค้  าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

     กลยทุธ์  3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงานในวชิาชีพ  รวมทั้ง 
                          ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
     กลยทุธ์  3.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง 
                           ศิลปวฒันธรรม 

 

4.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม 

     กลยทุธ์  4.1  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน  สังคม  องคก์ร  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

                           เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
     กลยทุธ์  4.2  จดังบประมาณเพื่อการบริการวชิาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกนัแผนการบริการวชิาชีพ 

                          ท่ีก าหนด 
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5.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านนวตักรรมและการวจัิย 
     กลยทุธ์  5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และโครงงานท่ี 

                          น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

     กลยทุธ์  5.2  จดังบประมาณในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่นวตักรรม  ส่งประดิษฐ ์ งานวจิยั  และ 
                          โครงงานท่ีน าไปใช ้ ในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

     กลยทุธ์  5.3  จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และโครงงาน 

                           ท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

6.  ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 
     กลยทุธ์  6.1  ใชภ้าวะผูน้ าและการมีวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน 

                           สถานศึกษา  และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
     กลยทุธ์  6.2  จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณ 

                           มาตรฐานวิชาชีพ 

     กลยทุธ์  6.3  จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

____________________  
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1.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
1.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมความรู้
ความสามารถทกัษะ
ในการปฏิบติังาน  
และมีลกัษณะท่ีพึง
ประสงคเ์ม่ือส าเร็จ
การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ดา้นผูเ้รียนและ
ผูส้ าเร็จการศึกษา  
ไดพ้ฒันาผูเ้รียนให้
ไดม้าตรฐานวชิาชีพ  
มีคุณสมบติัตาม
ความตอ้งการของ
สถานประกอบการ
เม่ือส าเร็จการศึกษา 

1.  ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะวชิาชีพ
ตามหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบั
เศรษฐกิจ  สังคม
และเทคโนโลย ี ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

2   ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้น
คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ให้
สามารถน ามา 
 ประยกุตใ์ชใ้นงาน
อาชีพได ้

 

 

3.  ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

1.โครงการสอน
เสริมรายวชิาในแต่
ละชั้น 
 
 
 
 
1. โครงการประกวด
นิทรรศการ
โครงงาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2.โครงการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์และ
ทยาศาสตร์ 
  
1.  โครงการการ
อ่านเขียนและพดู
ภาษาไทย 
2. โครงการ
ภาษาองักฤษเพื่อ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑท่ี์ก า
หนดาตามชั้นปี
มากกวา่ร้อยละ  74 
 

 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
สามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้
แกปั้ญหาการ
ปฏิบติังานอาชีพ
อยา่งเป็นระบบ
มากกวา่ร้อยละ 74 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
มีทกัษะในการ
ส่ือสาร  ดา้นการฟัง  
การอ่าน  การเขียน  
และการสนทนา  ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ
มากกวา่ร้อยละ  74 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  4.  ผูเ้รียนมีความรู้

ทกัษะการใช้
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็น
ในการศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังาน
วชิาชีพได ้
อยา่งเหมาะสม 

 
5.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมท่ี
ดีงานในวชิาชีพ  การ
มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและ                 
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 

 
6.  ผูส้ าเร็จการศึกษา
มีความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ  และ
หลกัสูตรส าหรับ
ผูส้ าเร็จ 
การศึกษา 

1.  โครงการการ
สร้างและวธีิเรียกใช้
งานเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
1.  โครงการเขา้ค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี 
2.  โครงการ
นกัเรียนดีมีระเบียบ
วนิยั  
 
1.โครงการสอน
เสริมในวนัเสาร์-
อาทิตย ์
 
 
 
 
 
2.  โครงการ
ทดสอบประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหา
ขอ้สอบและ
ทดสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถใช้
ความรู้และ
เทคโนโลยท่ีีจ าเป็น
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานอาชีพได้
อยา่งเหมาะสม
มากกวา่ร้อยละ  74 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามใน
วชิาชีพ  มี
บุคลิกดภาพท่ี
เหมาะสมและมา
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
มากกวา่ร้อยละ  74 
ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษา
มากกวา่ร้อยละ  74 
 

ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพมากกวา่ร้อย
ละ  74 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  7.  ผูส้ าเร็จการศึกษา

มีความรู้และทกัษา
ในการหางานท า  
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ         
อิสระ 
 

8.  ผูส้ าเร็จการศึกษา
มีคุณลกัษณะท่ีสถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 
 

1.โครงการส ารวจ
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ไดง้านท า/ประกอบ
อาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 
 
 
1.  โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
ท่ีไดง้านท า 

 

 
 
 

ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า
ในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน  
1  ปีมากกวา่ร้อยละ  
59 
ระดบัความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอยูใ่นเกณฑ ์ 
4.00 – 5.00 
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2.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
1. การจดัหลกัสูตรท่ี
หลากหลายตามความ
ตอ้งการของตลาด  
แรงงาน  การจดัการ
เรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพโดยครู
วชิาชีพ  ท่ีเนน้
ประสิทธิภาพ 

1.  การพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะ 
     ในการการเรียน
การสอน 

     การมีส่วนร่วม
ขององคก์ร   
     ภายนอก  และ
การจดัสรร  
    งบประมาณ
สนบัสนุนอยา่ง 
     เพียงพอ 

1.  ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

 
 

2. จดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  โดย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาตนเองตาม 

ธรรมชาติและเตม็
ศกัยภาพ 

1.  โครงการจดัท า
และพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะ
ทุกรายวชิา 
 
 
 
 
 
1.  โครงการติดตาม
นิเทศการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั**** 
2.  โครงการสอน
เสริมวนัเสาร์ ‟ 
อาทิตย ์

ร้อยละของ
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ  ระดบั
สาขาวชิา 
สาขางาน  รายวชิา  
หรือแผนการเรียนท่ี
มีการพฒันาตาม
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีเปิด
สอนในสถานศึกษา
มากกวา่ 
ร้อยละ  79 
1.  ผลการจดัการ
เรียนการสอนตาม
แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.  ผลการนิเทศการ
สอน 

3.  ผลการประเมิน
คุณภาพการสอน 

4.  ผลการประเมิน
ระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อ
คุณภาพการสอน
ของครู 
5.  ผลการน าการ
ประเมินไป
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พฒันาการเรียนรู้ 
 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  จดัระบบ
คอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวชิา 
 

 

 

4.  จดัสถานท่ีเรียน  
สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน  
สถานท่ีศึกษาคน้ควา้  
ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวชิาทั้งใน
สถานศึกษา  สถาน
ประกอบการ  และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

1.  โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์การศึกษา 
2.  โครงการจดั
อุปกรณ์การศึกษา  
วสัดุฝึกส าหรับ
นกัเรียนนกัศึกษา 
 
1.  โครงการจดัท า
ตารางการใช้
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
1.  โครงการปรับปรุง
หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรง
ฝึกงาน  โรงอาหาร 

ร้อยละของ
งบประมาณท่ี
สถานศึกษาจดัซ้ือ
วสัดุฝึก   
อุปการณ์ส าหรับ
จดัการเรียนต่อ
งบด าเนินการ
ทั้งหมดมากกวา่ร้อย
ละ  15  ของ
งบด าเนินการ
ทั้งหมด  
จ านวนผูเ้รียนต่อ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ในแต่ละคร้ังของการ
เรียนในรายวชิาท่ีใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ผูเ้รียน : 
คอมพิวเตอร์  1 คน : 
1  เคร่ือง 
 

1.  มีการวางแผนการ
ใชอ้าคารสถานท่า
โดยผูท่ี้มีส่วย
เก่ียวขอ้ง 
2.  มีการใชอ้าคาร
สถานท่ีตามกรอบท่ี
ก าหนดไว ้
3.  มีการติดตาม  
ประเมินผลการใช้
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อาคารสถานท่ี 

4.  มีการปรับปรุง  
จากผลการประเมิน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.  จดัระบบความ
ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและ
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

      
 

 

6  พฒันาบุคลากร
ภายในสถานศึกษาใน
งานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
 

 

2.  โครงการปรับปรุง
ศูนยว์ทิยบริการให้
เหมาะสมทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
1.  โครงการจดัระบบ
ความปลอดภยั  
สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดี
มีวนิยั 
3.  โครงการ
สวสัดิการนกัเรียน
นกัศึกษา 
 
1.  โครงการพฒันา
บุคลากรให้
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานวชิาชีพครู 
2.  โครงการพฒันา
บุคลากร 

1.  มีส่ือ  หนงัสือ
ต าราท่ีหลากหลาย 
2.  มีระบบการ
จดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  
ระบบการสืบคน้ 

3.  สามารถรองรับ
การใหบ้ริการวาชา
การแก่ชุมชนและ
สังคม 

4.  มีการประเมิน
คุณภาพการ
ใหบ้ริการ 
ร้อยละของสาขางาน
ท่ีจดัระบบความ
ปลอดภยัของสภาพ
แวดลอ้และส่ิง
อ านวยความสะดวก
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
มากกวา่ร้อยละ  70 
 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรสาย
สนบัสนุนภายใน
สถานศึกษาท่ีไดรั้บ
การพฒันาตาม
หนา้ท่ี  ท่ีรับผิดชอบ
มากกวา่ร้อยละ  89 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  7.  ระดมทรัพยากร

จากทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกนัจดัการศึกษา
ทั้งในระบบและ 
 ทวภิาคีอยา่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการ
สนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  โครงการจดัการ
เรียนการสอนใน
ระบบทวภิาคี 
3.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการ
ลงทุนภายใน
สถานศึกษา 
 
4.  โครงการจดั
การศึกษาร่วมกบั
สถานประกอบการ 
 
 
 
5.  โครงการเชิญ
วทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญมาอบรม
ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน
นกัศึกษา 
 
 
 

จ านวนคร้ังหรือ
ปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อสนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
มากกวา่  19  คร้ัง 
 

จ านวนสถาน
ประกอบการท่ีมาร
จดัการศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษาจดั
การศึกษาระบบทวิ
ภาคีหรือระบบปกติ
มากกวา่  14  แห่ง 
 

ร้อยละของสาขางาน
ท่ีมีการจดัหา
ผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมใน
การพฒันาผูเ้รียน  
ตั้งแต่  2  คน/ชั้วโมง/
ต่อภาคเรียนข้ึนไป
มากกวา่ร้อยละ  89 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  8.  จดัอตัราส่วนของ

ผูส้อนประจ าท่ีมี
คุณวฒิุดา้นวชิาชีพ
ตรงตามในแต่ละ
สาขาวชิาผูเ้รียน 
 

1.  โครงการส ารวจ
บุคลากรผูมี้วฒิุทาง
วชิาชีพตรงตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหา
คดัเลือกและบรรจุ
ครูวชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจ
บุคลากรครูผูท้  าการ
สอนประจ า 

ร้อยละของสาขาวชิา/
สาขางานผูส้อน
ประจ าท่ีมรคุณวฒิิ
ทางวชิาชีพต่อผูเ้รียน
ตามเกณฑ ์ ผูส้อน  1  
คน  ต่อผูเ้รียนไม่เกิน  
35  คน  มากกวา่ร้อย
ละ  89 
อตัราส่วนผูส้อน
ประจ าต่อผูเ้รียน
ทั้งหมดของ
สถานศึกษา  ผูส้อน  
1  คน  ต่อผูเ้รียนนอ้ย
กวา่  25  คน 
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3.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ผูเ้รียนเป็นผูมี้
คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีมาก  เป็น
ผูรู้้จกัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

วฒันธรรม  ประเพณี
อนัดีงาม 

การติดตามดูแล
ผูเ้รียนและการ
ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 

1.  จดัท าระบบการ
ดูแลใหค้  าปรึกษา
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  จดักิจกรรม
ส่งเสริมดา้นวชิาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีดีงานใน
วชิาชีพ  รวมทั้ง   ดา้น
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพนัธ์ 
 

1.  โครงการ
นกัเรียนพบอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
2.  โครงการ
นกัเรียนปลอดสาร
เสพติด 
3.  โครงการแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนออก
ระหวา่งปีการศึกษา   
 
 
 
 
 
1.  โครงการเขา้ค่าย
อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 
2.  โครงการวนั
ปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 
4.  โครงการบริจาค
โลหิต/ตรวจ
สุขภาพ 

จ านวนคร้ังของการ
จดัใหผุ้เ้รียนพบครูท่ี
ปรึกษามากกวา่  25  
คร้ังต่อปี 

จ านวนคร้ังของการ
จดับริการ  ตรวจสาร
เสพติดใหก้บัผูเ้รียน
ทั้งหมดใน
สถานศึกษา  1  คร้ัง
ต่อปีหรือมากกวา่  
และจ านวนผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการตรวจ
มากกวา่ร้อยละ  90 
ร้อยละของผูเ้รียน
ทั้งหมดท่ีออก
กลางคนัเม่ือเทียบ
กบัแรกเขา้นอ้ยกวา่
ร้อยละ  31 
ร้อยละของ
สาขาวชิา/สาขางาน
ท่ีมีการจดักิจกรรม
และประเมินผลการ
จดักิจกรรมครบทั้ง  
3  ประเภทมากกวา่
ร้อยละ  80 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  จดักิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  
วฒันธรรม  ประเพณี  
และท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม 

 

5.  โครงการแข่งขนั
ทกัษะวชิาการ 
6.  โครงการวนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬา
ภายในสถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิม
นิเทศ 
 
1.  โครงการอบรมผู้
กล่าวท าสวดมนตร้์อง
เพลงชาติ/ ปฏิบติัตน
หนา้เสาธง 
2.  โครงการพิธีวนั
ไหวค้รู 
3.  โครงการร่วม
ประเพณีเขา้พรรษา 
4.  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้ม 

5.  โครงการอนุรักษ์
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของ
สาขาวชิา/สาขางาน
ท่ีมีการจดักิจกรรม
ทั้งภายในและ
ภายนอกครบทั้ง  2  
ประเภทกิจกรรม
มากกวา่ร้อยละ  80 
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4.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ใหมี้การบริการทาง
วชิาการและ
วชิาชีพสู่ชุมชน
และสังคมเขต
อ าเภอบา้นดุงและ
ใกลเ้คียง 

จดับริการทาง
วชิาการและวชิาชีพ
สาขาวชิาพณิชยการ
และอุตสาหกรรมใน
สาขางานต่าง ๆ 

สู่ชุมชน 

1.  บริการวชิาชีพท่ี
เหมาะสมตามความ
ตอ้งการของชุมชน  
สังคม  องคก์ร  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
เพื่อการพฒันา
ประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

2.  จดังบประมาณ
เพื่อการบริการ
วชิาชีพอยา่งเป็น
ระบบและสอดคลอ้ง
กนัแผนการบริการ
วชิาชีพท่ีก าหนด 
 

 

1.  โครงการอบรม
การใชค้อมพิวเตอร์
พื้นฐาน 
2.  โครงการอบรม
ใหค้วามรู้ในการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน 
3.การบริการทาง
วชิาการและวชิาชีพ
ต่อชุมชนและสังคม 
 

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณ
สนบัสนุนการ
บริการวชิาชีพสู่
ชุมชน 
 
 

จ านวนของกิจกรรม/
โครงการ  ท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ใน
การพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  และ
กิจกรรม/โครงการฝึก
ทกัษะวชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนมากกวา่  
12  กิจกรรม/
โครงการ 
ร้อยละของ
งบประมาณท่ีใชจ้ริง
ในการด าเนินการต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด
มากวา่ 
ร้อยละ  .020 
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5.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านนวตักรรมและการวจัิย 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
อาจารยแ์ละ
นกัศึกษามีผลงาน
ดา้นนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  โครงงาน
และโครงการ
วชิาชีพ 

ใหมี้ผลงานดา้น
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิ
จนั  และโครงงาน
และโครงการ
วชิาชีพ  ในทุก ๆ 
สาขาวชิา/สาขางาน  

และการน าไปใช้
ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

1.  ส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การ
สร้างและพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานและ
โครงการวชิาชีพ  ท่ี
น าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

 

 

 

 
 

 2  จดังบประมาณ
ในการสร้าง  พฒันา  
และเผยแพร่
นวตักรรม  ส่ง
ประดิษฐ ์ งานวิจยั  
โครงงานและ
โครงการวชิาชีพท่ี
น าไปใช ้ ในการ

1.  โครงการส่งเสริม
การสร้างนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั 
โครงงานและ
โครงการวชิาชีพ  
ของอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 
2.  โครงการวจิยัใน
ชั้นเรียน 
3 โครงการจดัท าส่ือ
การเรียน
ส่วนประกอบคอมฯ 
4.  โครงการสร้าง
หุ่นยนตน์กัส ารวจ
และหุ่นยนตเ์ดินตาม
เส้น 
 
 
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการ
สร้างนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐแ์ละ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
 

ร้อยละของสาขางาน 
ทั้งหลกัสูตร  ปวช.  
และ  ปวส.  ท่ีมีการ
จดัท านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยัและ
โครงงานและ
โครงการวชิาชีพ     
ระดบั  ปวช. อยา่ง
นอ้ย 2 เร่ือง/ปี 

ระดบั  ปวส. อยา่ง
นอ้ย 8 เร่ือง/ปี 

มากกวา่ร้อยละ  80 
 

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีใชจ้ริง
ในการด าเนินการต่อ
งบด าเนินการทั้ง
มากกวา่ร้อยละ 
1.00   
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พฒันาการเรียนการ
สอน  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  3.  จดัการเผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
สร้างและพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

 

 

1.  โครงการเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบั
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน า
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  โครงงาน
ไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน  ชุมชนและ
สังคม 

จ านวนคร้ังของการ
เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบั
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ
โครงงานมากกวา่  4  
คร้ัง 
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6.  แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านผู้น าและการจัดการ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ผูบ้ริการสถานศึกษา
ควรมีภาวะผูน้ าและ
การจดัการศึกษา
สถานศึกษาท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

ผูน้ าตอ้งมีวสิัยทศัน์
ท่ีกวา้งไกล 
มีหลกัธรรมภิบาล
ในการบริหาร
จดัการ 

1.  ใชภ้าวะผูน้ าและ
การมีวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความ
ร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา  และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 
 

  
 

1.  โครงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและ
ด าเนินงาน 
2.  โครงการปรับปรุง
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
สถานศึกษา 
3.  โครงการจดัท า
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
4.  โครงการประกนั
คุณภาพภายใน 
5.  โครงการติดตาม
รายงานผลประกนั
คุณภาพภายใน 
 
 
 

1.  มีการกระจาย
อ านาจในการ
บริหารสถานศึกษา 
2.  มีการใช้
สถานศึกษาเป็น
ศูนยก์ลางในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  
เป้าหมาย  ทิศทาง  
การวางแผนจดั
การศึกษาของ
ตนเอง 
3.  การมีส่วนร่วม
และการใหค้วาม
ร่วมมือของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายในการบริหาร  
การตดัสินใจและ
การจดัการศึกษา 
4.  พึ่งตนเอง  ท่ี
เนน้ใหส้ถานศึกษา
มีระบบการบริหาร
ตวัเอง  มีอ านาจ
หนา้ท่ีรับผิดชอบ  
การด าเนินงานตาม
ความพร้อมและ
สถานการณ์ของ
สถานศึกษา 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงกร/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
    5.  มีการประสานงาน  

ทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและ
ภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือ  
ความช่วยเหลือดา้น
ทรัพยากรและเทคนิค
วธีิการใหม่ ๆ 

6.  มีความสามารถใน
การปรับใชก้ารบริหาร
ตามสถานการณ์ท่า
น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิได้
อยา่งต่อเน่ือง  และ
หลากหลาย 
7.  มีการพฒันาตนเอง  
ทั้งการพฒันาองคก์ร  
พฒันาวชิาชีพ  พฒันา
บุคคล  และการพฒันา
ทีมงาน  เพื่อการ
พฒันาไปสู่องคืกรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.  มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุล  โดยตน้สังกดั
ก าหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน  
และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบตุณภาพเพื่อ
การประกนัคุณภาพ
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2  จดัระบบการ
ดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม  
จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณ 

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

3.  จดัระบบ
สารสนเทศและ
การจดัการความรู้
เพื่อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

 

 
 
 
1.  โครงการพฒันา
มาตรฐานวชิาชีพครู 
2.  โครงการ
ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บ
ใบประกอบวชิาชีพ
ครู 
 
 
1.  โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศของ
โรงเรียน 
 
 

การศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
มีมากกวา่  6  ขอ้ 
ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบตัาตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมมากกวา่ร้อย
ละ  90 
 

1.  มีขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ
การตดัสินใจท่ีเป็น
ปัจจุบนั 

2.  มีระบบการบริหาร
จดัการขอ้มูลท่ี
เหมาะสม  และมี
ผูรั้บผดิชอบ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.  มีระบบฐานขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีประสานกนั
เป็นเครือข่ายของ
สถานศึกษา 
4.  มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ  และ
ความปลอดภยัของ
ระบบการบริหาร
จดัการขอ้มูล 
5.  มีการปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จดัการขอ้มูลอยา่ง
ต่อเน่ือง 
มีการปฏิบติัตามขอ้  1 
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– 4  หรือทั้งหมด 
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แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา  2553 – 2557 
1.  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 56 โครงการ/กจิกรรมปี 57 
ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา  
ไดพ้ฒันาผูเ้รียนใหไ้ด้
มาตรฐานวชิาชีพ  มี
คุณสมบติัตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา 
1  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
วชิาชีพตามหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  
สังคมและเทคโนโลย ี ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 

2.  ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการดา้น
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในงานอาชีพได ้

 
 
 
 
 
 
1. โครงการสอนเสริมรายวชิา
ในแต่ละชั้น 
 
 
 
1.  โครงการประกวด
นิทรรศการโครงงาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.โครงการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการสอนเสริมในเสาร์
และอาทิตย ์
2.  โครงการส ารวจและแกไ้ข
ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่
เกณฑ ์

1.  โครงการประกวด
นิทรรศการโครงงาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.โครงการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการสอนเสริมใน
เสาร์และอาทิตย ์
2.  โครงการส ารวจและ
แกไ้ขผูเ้รียนท่ีมีผลการ
เรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 

1.  โครงการประกวด
นิทรรศการโครงงาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2.โครงการประยกุตใ์ช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการสอนเสริมใน
เสาร์และอาทิตย ์
2.  โครงการส ารวจและ
แกไ้ขผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียน
ต ่ากวา่เกณฑ์ 

1.  โครงการประกวด
นิทรรศการโครงงาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2.โครงการประยกุตใ์ช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการสอนเสริมใน
เสาร์และอาทิตย ์
2.  โครงการส ารวจและ
แกไ้ขผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียน
ต ่ากวา่เกณฑ์ 

1.  โครงการประกวด
นิทรรศการโครงงาน
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2.โครงการประยกุตใ์ช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
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3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

4.  ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีจ าเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพได ้

อยา่งเหมาะสม 

 

5.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงานใน
วชิาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและ                 

 
 
 
1.  โครงการการอ่านเขียนและ
พดูภาษาไทย 
2. โครงการภาษาองักฤษเพื่อ
การเรียนรู้ 
 

 

 

 

1.  โครงการการสร้างและวธีิ
เรียกใชง้านเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
 
 
 
1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีดี 
2.  โครงการนกัเรียนดีมี
ระเบียบวนิยั  

3.  โครงการส่งเสริมการสร้าง
และประกวดผลงานโครงงาน
วชิาชีพ 

1.  โครงการการอ่านเขียนและ
พดูภาษาไทย 
2. โครงการภาษาองักฤษเพื่อ
การเรียนรู้ 
3.  โครงการประกวดการอ่าน
ออกเสียงาภาษาไทยและ
องักฤษ 

1.  โครงการการสร้างและวธีิ
เรียกใชง้านเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
2.  โครงการส่งเสริมและ
ประกวดผลงานดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีดี 
2.  โครงการนกัเรียนดีมี
ระเบียบวนิยั  

3.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างและประกวดผลงาน
โครงงานวชิาชีพ 

1.  โครงการการอ่านเขียน
และพดูภาษาไทย 
2. โครงการภาษาองักฤษ
เพื่อการเรียนรู้ 
3.  โครงการประกวดการ
อ่านออกเสียงาภาษาไทย
และองักฤษ 

1.  โครงการการสร้างและ
วธีิเรียกใชง้านเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
2.  โครงการส่งเสริมและ
ประกวดผลงานดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี 
2.  โครงการนกัเรียนดีมี
ระเบียบวนิยั  

3.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างและประกวดผลงาน
โครงงานวชิาชีพ 

1.  โครงการการอ่านเขียน
และพดูภาษาไทย 
2. โครงการภาษาองักฤษ
เพื่อการเรียนรู้ 
3.  โครงการประกวดการ
อ่านออกเสียงาภาษาไทย
และองักฤษ 

1.  โครงการการสร้างและ
วธีิเรียกใชง้านเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
2.  โครงการส่งเสริมและ
ประกวดผลงานดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี 
2.  โครงการนกัเรียนดีมี
ระเบียบวนิยั  

3.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างและประกวดผลงาน
โครงงานวชิาชีพ 

1.  โครงการการอ่านเขียน
และพดูภาษาไทย 
2. โครงการภาษาองักฤษ
เพื่อการเรียนรู้ 
3.  โครงการประกวดการ
อ่านออกเสียงาภาษาไทย
และองักฤษ 

1.  โครงการการสร้างและ
วธีิเรียกใชง้านเวบ็เพจ็ของ
โรงเรียน 
2.  โครงการส่งเสริมและ
ประกวดผลงานดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี 
2.  โครงการนกัเรียนดีมี
ระเบียบวนิยั  
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มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
6.  ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้
และทกัษะตามมาตรฐาน
วชิาชีพ  และหลกัสูตร
ส าหรับผูส้ าเร็จ 
การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 
7.  ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้
และทกัษะในการหางานท า  
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ         อิสระ 
 

8.ผูส้ าเร็จการศึกษามี
คุณลกัษณะท่ีสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
พึงพอใจ 

 
1.โครงการสอนเสริมในวนั
เสาร์-อาทิตย ์
2.  โครงการทดสอบประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหาขอ้สอบและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการปัจฉิมสิเทศ 
2.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า/ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
1.  โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้าน
ท า 

 
1.โครงการสอนเสริมในวนั
เสาร์-อาทิตย ์
2.  โครงการทดสอบประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหาขอ้สอบและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  โครงการส่งเสริมความรู้
ทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพใน
แต่ละสาขางาน 
 

 

 

1.  โครงการปัจฉิมสิเทศ 
2.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า/ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
1.  โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้าน
ท า 

 
1.โครงการสอนเสริมใน
วนัเสาร์-อาทิตย ์
2.  โครงการทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหาขอ้สอบ
และทดสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ 

4.  โครงการส่งเสริม
ความรู้ทกัษะตาม
มาตรฐานวชิาชีพในแต่ละ
สาขางาน 

1.  โครงการปัจฉิมสิเทศ 
2.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า/
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 
1.  โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า 

 
1.โครงการสอนเสริมในวนั
เสาร์-อาทิตย ์
2.  โครงการทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหาขอ้สอบ
และทดสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ 

4.  โครงการส่งเสริมความรู้
ทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ
ในแต่ละสาขางาน 

 
1.  โครงการปัจฉิมสิเทศ 
2.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า/
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 
1.  โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า 

 
1.โครงการสอนเสริมในวนั
เสาร์-อาทิตย ์
2.  โครงการทดสอบ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
3. โครงการจดัหาขอ้สอบ
และทดสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ 

4.  โครงการส่งเสริมความรู้
ทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ
ในแต่ละสาขางาน 

 
1.  โครงการปัจฉิมสิเทศ 
2.โครงการส ารวจผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า/
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 
1.  โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีไดง้านท า 
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2.  ด้านหลกัสูตรและการจัดเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์/   กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 56 โครงการ/กจิกรรมปี 57 
การพฒันาหลกัสูตร
สมรรถนะในการการเรียน
การสอน  การมีส่วนร่วมของ
องคก์รภายนอก  และการ
จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนอยา่ง เพียงพอ 
1.  ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

 

 

2. จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตามธรรมชาติและเตม็
ศกัยภาพ 

 

1.  โครงการจดัท าและพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
1.  โครงการติดตามนิเทศการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  โครงการสอนเสริมวนัเสาร์ 
‟ อาทิตย ์
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการจดัท าและพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะทุกรายวิชา 
2.  โครงการความร่วมมือกบั
สถานประกอบการในการ
จดัท าหลกัสูตรสมรรถนะ 

 
 
1.  โครงการพฒันาครูดา้น
เทคนิคการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 
2.  โครงการติดตามนิเทศการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.  โครงการประเมินคุณภาพ
การสอนของครู 
4.  โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพ
การสอนของครู 
 
 

1.  โครงการจดัท าและ
พฒันาหลกัสูตร
สมรรถนะทุกรายวชิา 
2.  โครงการความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการใน
การจดัท าหลกัสูตร
สมรรถนะ 

1.  โครงการพฒันาครู
ดา้นเทคนิคการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ 
 
2.  โครงการติดตามนิเทศ
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 
3.  โครงการประเมิน
คุณภาพการสอนของครู 
4.  โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้รียน

1.  โครงการจดัท าและ
พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ
ทุกรายวชิา 
2.  โครงการความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการใน
การจดัท าหลกัสูตร
สมรรถนะ 

1.  โครงการพฒันาครูดา้น
เทคนิคการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพ 
 
2.  โครงการติดตามนิเทศ
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 
3.  โครงการประเมิน
คุณภาพการสอนของครู 
4.  โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

1.  โครงการจดัท าและ
พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ
ทุกรายวชิา 
2.  โครงการความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการใน
การจดัท าหลกัสูตร
สมรรถนะ 

1.  โครงการพฒันาครูดา้น
เทคนิคการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพ 
 
2.  โครงการติดตามนิเทศ
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 
3.  โครงการประเมิน
คุณภาพการสอนของครู 
4.  โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
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3.  งบประมาณในการจดัซ้ือ
วสัดุฝึก  อุปกรณ์การเรียนใน
แต่ละสาขาใหเ้พียงพอ  
เหมาะสม ทนัสมยัและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

 

4.  จดัระบบคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและเพียงพอในแต่
ละสาขาวชิา 
 

 

 

 

5.  จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ี
ฝึกปฏิบติังาน  สถานท่ีศึกษา
คน้ควา้  ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวชิาทั้งในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ  และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 

 
 
 

 

1.  โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  การศึกษา  
และวสัดุฝึกส าหรับนักเรียน
นกัศึกษา 

2.  โครงการจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์การเรียนประจ าปีใน
แต่ละสาขางาน 
1.  โครงการจดัท าตารางการใช้
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
1.  โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  
โรงอาหาร 

2.  โครงการปรับปรุงศูนยว์ทิย

 
 
1.  โครงการจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์การเรียนประจ าปีใน
แต่ละสาขางาน 
2.  โครงการส ารวจอุปกรณ์การ
เรียนในแต่ละสาขาเพื่อ
ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐานขั้น
พื้นฐาน 
1.  โครงการจดัท าตารางการใช้
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ประจ าปี 
 
1.  โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  
โรงอาหาร 

2.  โครงการปรับปรุงศูนยว์ทิย
บริการใหเ้หมาะสมทนัสมยั  
เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ต่อคุณภาพการสอนของ
ครู 
5.  โครงการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน
ของครูไปพฒันาต่อไป 

 
1.  โครงการจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์การเรียนประจ าปี
ในแต่ละสาขางาน 
2.  โครงการส ารวจ
อุปกรณ์การเรียนในแต่ละ
สาขาเพื่อปรับปรุงใหไ้ด้
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
1.  โครงการจดัท าตาราง
การใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
 
1.  โครงการปรับปรุง

คุณภาพการสอนของครู 
5.  โครงการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน
ของครูไปพฒันาต่อไป 

 
1.  โครงการจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์การเรียนประจ าปี
ในแต่ละสาขางาน 
2.  โครงการส ารวจอุปกรณ์
การเรียนในแต่ละสาขาเพื่อ
ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน 
ขั้นพื้นฐาน 
1.  โครงการจดัท าตาราง
การใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
 
1.  โครงการปรับปรุง
หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  

คุณภาพการสอนของครู 
5.  โครงการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน
ของครูไปพฒันาต่อไป 

 
1.  โครงการจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์การเรียนประจ าปี
ในแต่ละสาขางาน 
2.  โครงการส ารวจอุปกรณ์
การเรียนในแต่ละสาขาเพื่อ
ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน 
ขั้นพื้นฐาน 
1.  โครงการจดัท าตาราง
การใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
2.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
 
1.  โครงการปรับปรุง
หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  
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6.  จดัระบบความปลอดภยั
ของสภาพแวดลอ้มและส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

 

บริการใหเ้หมาะสมทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  โครงการจดัระบบความ
ปลอดภยั  สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดีมีวนิยั 
3.  โครงการสวสัดิการนกัเรียน
นกัศึกษา 

3.  โครงการประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริหาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการจดัระบบความ
ปลอดภยั  สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดีมีวนิยั 
3. โครงการจดัท าป้ายสัญญา
ลกัษณ์และอุปกรณ์เตือนภยั 
 

หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน  โรงอาหาร 

2.  โครงการปรับปรุงศูนย์
วทิยบริการใหเ้หมาะสม
ทนัสมยั  เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  โครงการประเมินผล
การด าเนินการตาม
โครงการปรับปรุง
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริหาร 
4.  โครงการน าผลการ
ประเมินไปพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ข 

1.  โครงการจดัระบบ
ความปลอดภยั  
สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดีมี
วนิยั 
3. โครงการจดัท าป้าย

โรงฝึกงาน  โรงอาหาร 

2.  โครงการปรับปรุงศูนย์
วทิยบริการใหเ้หมาะสม
ทนัสมยั  เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  โครงการประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริหาร 
4.  โครงการน าผลการ
ประเมินไปพฒันาปรับปรุง
แกไ้ข 
 

 

1.  โครงการจดัระบบความ
ปลอดภยั  สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดีมีวนิยั 
3. โครงการจดัท าป้าย
สัญญาลกัษณ์และอุปกรณ์
เตือนภยัเตือนภยั 

โรงฝึกงาน  โรงอาหาร 

2.  โครงการปรับปรุงศูนย์
วทิยบริการใหเ้หมาะสม
ทนัสมยั  เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  โครงการประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริหาร 
4.  โครงการน าผลการ
ประเมินไปพฒันาปรับปรุง
แกไ้ข 
 

 

1.  โครงการจดัระบบความ
ปลอดภยั  สภาพแวดลอ้ม  
2.  โครงการจอดรถดีมีวนิยั 
3. โครงการจดัท าป้าย
สัญญาลกัษณ์และอุปกรณ์
เตือนภยัเตือนภยั 
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7.  พฒันาบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

 
 
 
1.  โครงการพฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ
ครู 
2.  โครงการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

1.  โครงการพฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ
ครู 
2.  โครงการพฒันาบุคลากร 

สัญญาลกัษณ์และอุปกรณ์
เตือนภยัเตือนภยั 
 

1.  โครงการพฒันา
บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานวชิาชีพครู 
2.  โครงการพฒันา
บุคลากร 

 
 
 
1.  โครงการพฒันาบุคลากร
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการพฒันาบุคลากร 

 
 
 
1.  โครงการพฒันาบุคลากร
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการพฒันาบุคลากร 

8.  ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั้งในระบบและ 
 ทวภิาคีอยา่มีประสิทธิภาพ 

 

 

1.  โครงการสนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  โครงการจดัการเรียนการ
สอนในระบบทวภิาคี 
3.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุน
ภายในสถานศึกษา 
4.  โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ 
5.  โครงการเชิญวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมใหค้วามรู้
แก่นกัเรียนนกัศึกษา 

1.  โครงการจดัการเรียนการ
สอนในระบบทวภิาคี 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุน
ภายในสถานศึกษา 
3.  โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ 
4.  โครงการเชิญวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมใหค้วามรู้

แก่นกัเรียนนกัศึกษา 

1.  โครงการจดัการเรียน
การสอนในระบบทวภิาคี 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุน
ภายในสถานศึกษา 
3.  โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
4.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรม
ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน

นกัศึกษา 

1.  โครงการจดัการเรียน
การสอนในระบบทวภิาคี 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุน
ภายในสถานศึกษา 
3.  โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ 
4.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้
ความรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 

1.  โครงการจดัการเรียน
การสอนในระบบทวภิาคี 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการลงทุน
ภายในสถานศึกษา 
3.  โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ 
4.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้
ความรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 

9.  การประสานความ 1.โครงการจดัการศึกษาร่วมกบั 1.โครงการจดัการศึกษาร่วมกบั 1.โครงการจดัการศึกษา 1.โครงการจดัการศึกษา 1.โครงการจดัการศึกษา
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ร่วมมือกนัสถาน
ประกอบการในการจดัการ
เรียนการสอนระบบทวภิาคี
และระบบปกติ 
 

10.  การเชิญผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูน้  าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากภายนอกเฉพาะ
ดา้นมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 

 

11.  จดัอตัราส่วนของผูส้อน
ประจ าท่ีมีคุณวุฒิดา้นวชิาชีพ
ตรงตามในแต่ละสาขาวชิา
ใหเ้พียงพอ 
 

สถานประกอบการ 
 
 
 
 
1.  โครงการเชิญวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมใหค้วามรู้
แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
ในสาขาวชิาต่าง  ๆ  
 
1.  โครงการส ารวจบุคลากรผูมี้
วฒิุทางวชิาชีพตรงตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหาคดัเลือก
และบรรจุครูวชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจบุคลากรครู
ผูท้  าการสอนประจ า 

สถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
2.โครงการฝึกงานในสถาน
ประกอบการาตามแผนการ
เรียนปกติ 
1.  โครงการเชิญวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมใหค้วามรู้
แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
ในสาขาวชิาต่าง  ๆ  
 
1.  โครงการส ารวจบุคลากรผูมี้
วฒิุทางวชิาชีพตรงตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหาคดัเลือก
และบรรจุครูวชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจบุคลากรครู
ผูท้  าการสอนประจ า 

ร่วมกบัสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
2.โครงการฝึกงานใน
สถานประกอบการาตาม
แผนการเรียนปกติ 
1.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรม
ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน
นกัศึกษา 
ในสาขาวชิาต่าง  ๆ  
1.  โครงการส ารวจ
บุคลากรผูมี้วฒิุทาง
วชิาชีพตรงตามสาขาวชิา
ท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหา
คดัเลือกและบรรจุครู
วชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจ
บุคลากรครูผูท้  าการสอน
ประจ า 

ร่วมกบัสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.โครงการฝึกงานในสถาน
ประกอบการาตามแผนการ
เรียนปกติ 
1.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้
ความรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
ในสาขาวชิาต่าง  ๆ  

 

1.  โครงการส ารวจบุคลากร
ผูมี้วฒิุทางวชิาชีพตรงตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหาคดัเลือก
และบรรจุครูวชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจบุคลากร
ครูผูท้  าการสอนประจ า 

ร่วมกบัสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.โครงการฝึกงานในสถาน
ประกอบการาตามแผนการ
เรียนปกติ 
1.  โครงการเชิญวทิยากร
และผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้
ความรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
ในสาขาวชิาต่าง  ๆ  

 

1.  โครงการส ารวจบุคลากร
ผูมี้วฒิุทางวชิาชีพตรงตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 
2.  โครงการสรรหาคดัเลือก
และบรรจุครูวชิาชีพ 
3. โครงการส ารวจบุคลากร
ครูผูท้  าการสอนประจ า 
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3.  ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 55 โครงการ/กจิกรรมปี 56 โครงการ/กจิกรรมปี 57 
การติดตามดูแลผูเ้รียนและ
การส่งเสริมการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 

1.  จดัท าระบบการดูแลให้
ค  าปรึกษาผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้น
วชิาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดี
งานในวชิาชีพ  รวมทั้ง   ดา้น
บุคลิกภาพและ 
มนุษยสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
1.  โครงการนกัเรียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  โครงการนกัเรียนปลอดสาร
เสพติด 
3.  โครงการแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนออกระหวา่งปี
การศึกษา 
 
1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
2.  โครงการวนัปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
4.  โครงการบริจาคโลหิต/
ตรวจสุขภาพ 

5.  โครงการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการภายใน/ภายนอก 

 

 

 

 

1.  โครงการนกัเรียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสารเสพติด
ในกลุ่มผูเ้ส่ียงของนกัเรียน 

3.  โครงการใหค้  าปรึกษาแก่
นกัเรียนนกัศึกษาดา้นต่าง ๆ 
 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
2.  โครงการวนัปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
4.  โครงการค่านิยมท่ีดีใน
สังคมแก่นกัเรียนนกัศึกษา 
5.  โครงการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการภายใน/ภายนอก 

 

 

 

 

1.  โครงการนกัเรียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสารเสพ
ติดในกลุ่มผูเ้ส่ียงของ
นกัเรียน 

3.  โครงการใหค้  าปรึกษา
แก่นกัเรียนนกัศึกษาดา้น
ต่าง ๆ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
2.  โครงการวนัปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 
4.  โครงการค่านิยมท่ีดีใน
สังคมแก่นกัเรียน
นกัศึกษา 

 

 

 

 

1.  โครงการนกัเรียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสารเสพ
ติดในกลุ่มผูเ้ส่ียงของ
นกัเรียน 

3.  โครงการใหค้  าปรึกษา
แก่นกัเรียนนกัศึกษาดา้น
ต่าง ๆ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
2.  โครงการวนัปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
4.  โครงการค่านิยมท่ีดีใน
สังคมแก่นกัเรียนนกัศึกษา 
5.  โครงการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการภายใน/ภายนอก 

 

 

 

 

1.  โครงการนกัเรียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสารเสพ
ติดในกลุ่มผูเ้ส่ียงของ
นกัเรียน 

3.  โครงการใหค้  าปรึกษา
แก่นกัเรียนนกัศึกษาดา้น
ต่าง ๆ 

1.  โครงการเขา้ค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
2.  โครงการวนัปฐมนิเทศ 
3.  โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 
4.  โครงการค่านิยมท่ีดีใน
สังคมแก่นกัเรียน
นกัศึกษา 
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5.  โครงการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการภายใน/ภายนอก 

5.  โครงการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการภายใน/ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

3.  จดักิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
วฒันธรรม  ประเพณี  และ
ท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม 

 

6.  โครงการวนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬาภายใน
สถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
1.  โครงการอบรมผูก้ล่าวท า
สวดมนตร้์องเพลงชาติ/ ปฏิบติั
ตนหนา้เสาธง 
2.  โครงการพิธีวนัไหวค้รู 
3.  โครงการร่วมประเพณี
เขา้พรรษา 
4.  โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.  โครงการอนุรักษแ์ละท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

6.  โครงการวนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬาภายใน
สถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
1.  โครงการพิธีวนัไหวค้รู 
2.  โครงการร่วมประเพณี
เขา้พรรษา 
3.  โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ/
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.  โครงการอนุรักษแ์ละท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

5.  โครงการส่งเสริมความรู้
ศิลปวฒันธรรม  และประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

6.  โครงการวนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬาภายใน
สถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
1.  โครงการพิธีวนัไหวค้รู 
2.  โครงการร่วมประเพณี
เขา้พรรษา 
3.  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้ม 

4.  โครงการอนุรักษแ์ละ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

5.  โครงการส่งเสริม
ความรู้ศิลปวฒันธรรม  
และประเพณีทอ้งถ่ิน 

6.  โครงการวนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬาภายใน
สถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
1.  โครงการพิธีวนัไหวค้รู 
2.  โครงการร่วมประเพณี
เขา้พรรษา 
3.  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้ม 

4.  โครงการอนุรักษแ์ละ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

5.  โครงการส่งเสริมความรู้
ศิลปวฒันธรรม  และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

6.  โครงการ วนัพ่อ 
7.  โครงการกีฬาภายใน
สถานศึกษา 
8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
1.  โครงการพิธีวนัไหวค้รู 
2.  โครงการร่วมประเพณี
เขา้พรรษา 
3.  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้ม 

4.  โครงการอนุรักษแ์ละ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

5.  โครงการส่งเสริม
ความรู้ศิลปวฒันธรรม  
และประเพณีทอ้งถ่ิน 
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4.  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 55 โครงการ/กจิกรรมปี 56 โครงการ/กจิกรรมปี 57 
จดับริการทางวชิาการและ
วชิาชีพสาขาวชิาพณิชยการ
และอุตสาหกรรมในสาขา
งานต่าง ๆ สู่ชุมชน 

1.  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสม
ตามความตอ้งการของชุมชน  
สังคม  องคก์ร  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพฒันา
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

2.  จดังบประมาณเพื่อการ
บริการวชิาชีพอยา่งเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกนั
แผนการบริการวชิาชีพท่ี
ก าหนด 

 

 

 

 

 

1.  โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
2.  โครงการอบรมใหค้วามรู้
ในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
3.การบริการทางวชิาการและ
วชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
 
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการ
บริการวชิาชีพหรือวชิาการสู่
ชุมชนอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 

1.  โครงการบริการดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพประเภท
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
สู่ชุมชน 

2.  โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้
แก่ชุมชนเพื่อการประกอบ
อาชีพได ้
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการ
บริการวชิาชีพหรือวชิาการสู่
ชุมชนอยา่งเพียงพอ 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณช่วยในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน 

 

 

 

 

 

1.  โครงการบริการดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพ
ประเภทพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน 

2.  โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่ชุมชนเพื่อการ
ประกอบอาชีพได ้
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุน
การบริการวชิาชีพหรือ
วชิาการสู่ชุมชนอยา่ง
เพียงพอ 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณช่วยในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน 

 

 

 

 

 

1.  โครงการบริการดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพ
ประเภทพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน 

2.  โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่ชุมชนเพื่อการ
ประกอบอาชีพได ้
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการ
บริการวชิาชีพหรือวชิาการ
สู่ชุมชนอยา่งเพียงพอ 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณช่วยในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน 

 

 

 

 

 

1.  โครงการบริการดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพ
ประเภทพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน 

2.  โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่ชุมชนเพื่อการ
ประกอบอาชีพได ้
1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุน
การบริการวชิาชีพหรือ
วชิาการสู่ชุมชนอยา่ง
เพียงพอ 
2.  โครงการจดัสรร
งบประมาณช่วยในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน 
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5.  ด้านนวตักรรมและการวิจัย 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 55 โครงการ/กจิกรรมปี 56 โครงการ/กจิกรรมปี 57 
ใหมี้ผลงานดา้นนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจินั  และ
โครงงาน  ในทุก ๆ 
สาขาวชิา/สาขางาน  และ
การน าไปใชป้ระโยชน์และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
1.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การสร้างและพฒันา
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการส่งเสริมการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั โครงงาน  ของอาจารย์
และนกัศึกษา 
2.  โครงการวจิยัในชั้นเรียน 
3 โครงการจดัท าส่ือการเรียน
ส่วนประกอบคอมฯ 
4.  โครงการสร้างหุ่นยนตน์กั
ส ารวจและหุ่นยนตเ์ดินตาม
เส้น 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการส่งเสริมการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั โครงงาน ของอาจารย์
และนกัศึกษา 
2.  โครงการส่งเสริม 

การวจิยัทางการศึกษาของครู 
3.  โครงการน าผลงานการวจิยั
ไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอน  และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
1.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั 
โครงงาน ของอาจารย์
และนกัศึกษา 
2.  โครงการส่งเสริม 

การวจิยัทางการศึกษาของ
ครู 
3.  โครงการน าผลงาน
การวจิยัไปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน  
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
1.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั 
โครงงาน ของอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 
2.  โครงการส่งเสริม 

การวจิยัทางการศึกษาของ
ครู 
3.  โครงการน าผลงานการ
วจิยัไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน  และชุมชน 
4.  โครงการประกวดและ

 
 
 
 
 
 
1.  โครงการส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั 
โครงงาน ของอาจารย์
และนกัศึกษา 
2.  โครงการส่งเสริม 

การวจิยัทางการศึกษาของ
ครู 
3.  โครงการน าผลงาน
การวจิยัไปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน  
และชุมชน 
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 เชิดชูเกียรติผลงานวจิยัของ
ครู 

4.  โครงการประกวดและ
เชิดชูเกียรติผลงานวจิยั
ของครู 

2  จดังบประมาณในการ
สร้าง  พฒันา  และเผยแพร่
นวตักรรม  ส่งประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และ 
โครงงานท่ีน าไปใช ้ ในการ
พฒันาการเรียนการสอน  
ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

 

3.  จดัการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการสร้างและพฒันา
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

 

 

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐแ์ละ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ไปใชป้ระโยชน์ใน
การเรียนการสอน  หรือพฒันา
ชุมชน 

1.  โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบันวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงานไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนและสังคม 

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐแ์ละ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ไปใชป้ระโยชน์ใน
การเรียนการสอน  หรือพฒันา
ชุมชน 

1.  โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบันวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงานไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนและสังคม 
3.  โครงการเผยแพร่ขอ้มูล  

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์
และเผยแพร่สู่ชุมชน 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ไปใชป้ระโยชน์
ในการเรียนการสอน  
หรือพฒันาชุมชน 

1.  โครงการเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงานไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนและสังคม 
3.  โครงการเผยแพร่

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์
และเผยแพร่สู่ชุมชน 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ไปใชป้ระโยชน์
ในการเรียนการสอน  หรือ
พฒันาชุมชน 

1.  โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบันวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงานไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนและสังคม 
3.  โครงการเผยแพร่ขอ้มูล  

1.  โครงการจดัสรร
งบประมาณในการสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์
และเผยแพร่สู่ชุมชน 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ไปใชป้ระโยชน์
ในการเรียนการสอน  
หรือพฒันาชุมชน 

1.  โครงการเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั 
2.  โครงการน านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงานไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชนและสังคม 
3.  โครงการเผยแพร่
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 นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  โครงงาน ดว้ยวธีิการ
และช่องทางต่าง ๆ 

ขอ้มูล  นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ดว้ยวธีิการและ
ช่องทางต่าง ๆ  

นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  โครงงาน ดว้ย
วธีิการและช่องทางต่าง ๆ 

ขอ้มูล  นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
โครงงาน ดว้ยวธีิการและ
ช่องทางต่าง ๆ  

 

6.  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมปี 52 โครงการ/กจิกรรมปี 53 โครงการ/กจิกรรมปี 54 โครงการ/กจิกรรมปี 55 โครงการ/กจิกรรมปี 56 
ผูน้ าตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ี
กวา้งไกล  มีหลกัธรรมภิ
บาลในการบริหารจดัการ 
ใชภ้าวะผูน้ าและการมี
วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา  และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

 

 
1.  โครงการแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
และด าเนินงาน 
2.  โครงการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
3.  โครงการจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปี 
4.  โครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน 
5.  โครงการติดตามรายงานผล
ประกนัคุณภาพภายใน 

 
 
1.  โครงการจดัท าแผนปฏิบติั
การประจ าปี 
2.  โครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน 
3.  โครงการติดตามรายงานผล
ประกนัคุณภาพภายใน 
4.  โครงการประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือดา้น
ทรัพยากรและเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

 

 

1.  โครงการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2.  โครงการประกนั
คุณภาพภายใน 
3.  โครงการติดตาม
รายงานผลประกนั
คุณภาพภายใน 
4.  โครงการประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือ
ดา้นทรัพยากรและ
เทคโนโลยกีารศึกษา 
5.  โครงการสร้าง

 

 

1.  โครงการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2.  โครงการประกนั
คุณภาพภายใน 
3.  โครงการติดตามรายงาน
ผลประกนัคุณภาพภายใน 
4.  โครงการประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือดา้น
ทรัพยากรและเทคโนโลยี
การศึกษา 
5.  โครงการสร้างเครือข่าย
อาชีวศึกษาหรือระบบทวิ
ภาคีภาครัฐและเอกชน 

 
 
1.  โครงการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2.  โครงการประกนั
คุณภาพภายใน 
3.  โครงการติดตาม
รายงานผลประกนั
คุณภาพภายใน 
4.  โครงการประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือ
ดา้นทรัพยากรและ
เทคโนโลยกีารศึกษา 
5.  โครงการสร้าง
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เครือข่ายอาชีวศึกษาหรือ
ระบบทวภิาคีภาครัฐและ
เอกชน 

เครือข่ายอาชีวศึกษาหรือ
ระบบทวภิาคีภาครัฐและ
เอกชน 

2  จดัระบบการดูแลบุคลากร
ของสถานศึกษาดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณ 

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

3.  จดัระบบสารสนเทศและ
การจดัการความรู้เพื่อการ
พฒันาสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

 

1.  โครงการพฒันามาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการส่งเสริมใหค้รู
ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 
 

 
1.  โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
 
 

1.  โครงการพฒันามาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการส่งเสริมใหค้รู
ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 
 
 
1.  โครงการจดัท าระบบ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนใหส้มบูรณ์ 
2.  โครงการการใหบ้ริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบนั 
3.  โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพ  และความ
ปลอดภยัของระบบการบริหาร
จดัการขอ้มูล 

 
 

1. โครงการส่งเสริม  ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2. โครงการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูมี้จรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพครู 
1.  โครงการจดัท าระบบ
เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน
ใหส้มบูรณ์ 
2.  โครงการการใหบ้ริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
3.  โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพ  และความ
ปลอดภยัของระบบการ
บริหารจดัการขอ้มูล 

1. โครงการส่งเสริม  ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูมี้จรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพครู 
1.  โครงการจดัท าระบบ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนใหส้มบูรณ์ 
2.  โครงการการใหบ้ริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง
เป็นปัจจุบนั 
3.  โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพ  และความ
ปลอดภยัของระบบการ
บริหารจดัการขอ้มูล 

4.  โครงการปรับปรุงระบบ

1. โครงการส่งเสริม  ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
2.  โครงการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูมี้จรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพครู 
1.  โครงการจดัท าระบบ
เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน
ใหส้มบูรณ์ 
2.  โครงการการใหบ้ริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
3.  โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพ  และความ
ปลอดภยัของระบบการ
บริหารจดัการขอ้มูล 
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4.  โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

การบริหารจดัการขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ือง 

4.  โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

แผนเพิม่เติม  การประกนัคุณภาพภายใน 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี/สภาพความส าเร็จ 

 
โครงการเพิม่เติม 
1.  โครงการประกนั
คุณภาพภายใน 
2.  โครงการติดตามรายงาน
ผลประกนัคุณภาพภายใน 

 
 

ครูอาจารยจ์  านวน 
45  คน 

 
ครูอาจารยจ์  านวน 

45  คน 

 
 

มิ.ย. 53‟ เม.ย. 54 
 
 

มิ.ย. 53 ‟ เม.ย. 54 

 
 

10,000 
 
 

2,000 
 

 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

สถานศึกษามีระบบ
ประกนัคุณภาพภายในท่ี
สมบูรณ์  การพฒันา
คุณภาพ  การตรวจสอบ
ติดตามและการประเมิน
คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี 
มีระบบโครงสร้างการ

บริหาร  ดา้นบุคลากรและ
การปฏิบติังานตามพนัธ
กิจ  การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  และมีมาตรฐาน
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และตวับ่งช้ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษา  สามารถ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได ้
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บทที ่ 4  บทบาทหน้าที่เกีย่วกบัการจัดการศึกษา 
 

1. คณะกรรมการบริหาร (สถานศึกษา) 
ขอ้ ๒๐ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๓๑ มาตรา  ๔๔     
             มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๗   แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  ดงัน้ี 
            (๑)  ออกระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่างๆของวิทยาลยัในระบบ 

            (๒) ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย  และแผนพฒันาการศึกษาของวิทยาลยั 
            (๓) ใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการวทิยาลยั  ดา้นบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ   
                    วิชาการ  กิจกรรมนกัเรียน  อาคารสถานท่ี  และความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

            (๔) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในวิทยาลยั 
            (๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 
            (๖) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บของ 

                               มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน  คณะกรรมการตอ้งเสนอทางเลือก
ท่ีปฏิบติัไดใ้หแ้ก่วิทยาลยัในระบบดว้ย  เวน้แต่คณะกรรมการจะเห็นวา่การกูย้มืเงินนั้นมิไดเ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของการด าเนินกิจการวิทยาลยั 

           (๗) ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของ          
                  วิทยาลยั 
           (๘) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี  และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

           (๙) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู  ผูป้กครองและนกัเรียนนกัศึกษา 
          (๑๐) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจดัตั้ง 
          (๑๑) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในรายละเอียดเก่ียวกบักิจการวิทยาลยั    
          (๑๒) ด าเนินการจดัสรรผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี  เขา้ 
                   กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  กองทุนส ารอง  กองทุนอ่ืน  และจดัสรรใหผู้รั้บ 

                   ใบอนุญาต ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  ๔๕ 

         (๑๓)  ด าเนินการใหมี้การตรวจสอบบญัชีของโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น 

                                ต่องบการเงินของวิทยาลยัในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
                                วิธีการท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด (มาตรา ๔๗) 
                      (๑๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดในการด าเนินงานของ   

          วิทยาลยัตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  เช่น  อนุกรรมการดา้นวิชาการ   
          อนุกรรมการดา้นการเงิน  อนุกรรมการส าหรับการบริหารทัว่ไปและการบริหารงาน   
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        บุคคล  อนุกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     
        ดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด  หรือดา้นส่งเสริมความสมัพนัธ์ – ชุมชน   
        เป็นตน้ 

 

2.   ผูบ้ริหารวทิยาลยั 
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  ผูอ้  านวยการมีหนา้ท่ีและ               

ความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวิชาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒)  แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนในระบบ 
        ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
(๓)  ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔)  จดัท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกบั 

                    การใหก้ารศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๕)  จดัท าหลกัฐานเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๖)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัวิชาการตามระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ รวมทั้งตราสาร 
       จดัตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้น     
       พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๔๐  แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550   ใหผู้รั้บใบอนุญาตแต่งตั้งผูจ้ดัการ

คนหน่ึง มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  ดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ดูแลรับผิดชอบงานดา้นงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒)  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัการบริหารงานตามตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ 
        ขอ้บงัคบัของโรงเรียนในระบบ และหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

3. ครู   

              1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัส าหรับครู ครูท่ีดีตอ้งท าการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มีการพฒันาการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน นอกจากนั้นตอ้งสามารถ
ใหบ้ริการการแนะแนวในดา้นการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามยั จดัท าและใชส่ื้อการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลกัสูตร การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินและ สถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนั  
               2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพทีเ่หมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยใหศิ้ษยข์องตนสามารถเลือกวชิาเรียนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีครูตอ้งค านึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนดัของบุคลิกภาพของศิษยด์ว้ย                                                                                                                                                                          
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               3. พฒันาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจดักิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลกัสูตร  
               4. ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะไดท้ราบวา่ ศิษยไ์ดพ้ฒันาและมีความเจริญกา้วหนา้
มากนอ้ยเพียงใดแลว้ การประเมินผลความเจริญกา้วหนา้ของศิษยค์วรท าอยา่งสม ่าเสมอ  
               5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมทีด่ีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษยจ์ะไดเ้ป็นผูใ้หญ่
ท่ีดีของสังคมในวนัหนา้  
               6. ปกครองดูแลความทุกข์สุขของศิษย์ 
               7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัครูและจรรยาบรรณ
ครู เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ 
               8. ดูแลสอดส่องป้องกนัภัยพบิัติมิให้บังเกดิแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน 
               9. ปฏิบัติงาน ท างานในหน้าที ่ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ         

              10. สร้างเสริมสมรรถภาพทางวชิาการให้แก่ตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

              11. รักษาวนัิยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ศิษย์และบุคคลทัว่ไป 

 

4.  ผูป้กครอง 
ผูป้กครองในฐานะท่ีอยูใ่กลชิ้ดบุตรหลานมากท่ีสุด จึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย จิตใจและความสามารถในการเรียนรู้ผูป้กครองจึงควรมีบทบาทในการสนบัสนุนผูเ้รียนดงัน้ี 

1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวติครอบครัวท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ และความอบอุ่น 
2.  ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ ารวจตวัเอง เพื่อประกอบการตดัสินใจ ใน    
     การเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
3. ใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ป้องกนั   
    และแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน  
4.  มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆของ   
     สถานศึกษา 
5.  เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใหก้บัผูเ้รียน 

 
5.ชุมชน 

ชุมชนเป็นสังคมของการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนใน
แนวทางท่ีเหมาะสม ดงันั้นชุมชนควรมีบทบาท ดงัน้ี 

1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน 
2.  สอดส่อง ดูแล ใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตรหลานของตนเอง ทั้งดา้นความ 
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     ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นโดยไม่แสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน 
3.  ร่วมมือกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรค ์
4.  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานแก่เด็กและเยาวชนในการเพิ่มพนูประสบการณ์ดา้นความรู้และ  
     การงานอาชีพ 
5.  ติดตามผลการด าเนินงาน สะทอ้นปัญญาและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
     ผูเ้รียนแก่ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
6.  สถานประกอบการ 

ส านกังานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี (2541, หนา้ 23) ไดก้ าหนดไวว้า่ สถานประกอบการท่ีร่วม
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งมีความพร้อมดงัต่อไปน้ี 

1.    เป็นผูป้ระกอบการและประกอบกิจการท่ีด าเนินการฝึกอาชีพได ้

2.    มีความพร้อมในการฝึกอาชีพตามสาขาวชิานั้น 

                           3.    สามารถจดัใหมี้ผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึก ท าหนา้ท่ีประสานงานดูแลการฝึกอาชีพใหแ้ก่ 
  นกัเรียนได ้

4.    สามารถจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการฝึกอาชีพได ้

5.    สามารถจดัการฝึกปฏิบติัไดต้ลอดระยะเวลา 3 ปี หรือจนจบหลกัสูตร ปวช. 
6.    สามารถจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมสัมมนากบัสถานศึกษาได ้

7.    สามารถจดัสวสัดิการ ตลอดจนมาตรการเก่ียวกบัสวสัดิภาพใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้รับการฝึก 

วทิยา  งานทว ี(2543, หนา้ 26) ก็ไดก้ล่าวไวว้า่ สถานประกอบการท่ีจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
จะตอ้งมีความพร้อมดงัน้ี 

1.  จดัท าหลกัสูตรท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

2.  การประเมินผลการเรียนการสอน และจดัท าร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถาน 
     ประกอบการ 

3.  การประเมินผลการด าเนินการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีอยา่งสม ่าเสมอและใหด้ าเนิน 
    ทุกดา้นทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ นกัเรียนและผูป้กครอง 

ในขณะเดียวกนัสถานประกอบการท่ีร่วมจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งตระหนกัวา่ เป็นเสมือน
สถานศึกษาแห่งท่ีสองของนกัเรียน/นกัศึกษา จึงตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  (ส านกังานโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี, 2541, หนา้ 24-25) 

1.   การรับนกัเรียน/นกัศึกษา 

1.1   แจง้จ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีตอ้งการรับใหส้ถานศึกษาทราบ 

1.2   ประกาศรับสมคัรนกัเรียน/นกัศึกษา 

1.3   คดัเลือกและประกาศผล 

       1.4   ท าสัญญาการฝึกอาชีพเพื่อการเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานประกอบการอยา่งสมบูรณ์ 
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     1.5   ส่งนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีท าสัญญาการฝึกอาชีพแลว้ ไปข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน/      นกัศึกษา 
              ท่ีสถานศึกษา 

2.   จดัใหมี้บุคลากรท่ีรับผิดชอบท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึก 

     2.1   จดัใหมี้ผูค้วบคุมการฝึก ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสถานศึกษาและรับผดิชอบดูแลการฝึก 
              อาชีพและอบรมให้แก่นกัเรียน/นกัศึกษา 

                           2.2   จดัใหมี้ครูฝึกท าหนา้ท่ีฝึกอาชีพและอบรมใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษา 

     2.3   ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองและสถานศึกษาในการฝึกอาชีพและดูแลความประพฤติ 
             ของนกัเรียน/นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3.  ท าสัญญาการฝึกอาชีพตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือกบันกัเรียน/นกัศึกษา โดยไดรั้บความยนิยอมจากบิดา
มารดาหรือผูป้กครองและในสัญญาการฝึกตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีครบถว้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

4. จดัการฝึกอาชีพ 

4.1   จดัท าแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการร่วมกบัสถานศึกษา 

4.2   จดัใหมี้การฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกท่ีจดัท าร่วมกนักบัสถานศึกษา 

       4.3   จดัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห ้โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการฝึกอาชีพ 

       4.4    ดูแลใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียน/นกัศึกษาในการบนัทึกสมุดรายงานการฝึกอาชีพและ 
              ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.5    ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัในการฝึกอาชีพใหก้บันกัเรียน/นกัศึกษา 

      4.6   วดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพตามเกณฑท่ี์สถานประกอบการและสถานศึกษาก าหนด 
             ร่วมกนั 

      4.7   หากสถานศึกษาไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได ้ใหส้ถานประกอบการจดั  การสอน 
             เพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น 

5.   ส่งผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึกเขา้ร่วมประชุมสัมมนากบัสถานศึกษา 

5.1   เพื่อท าความเขา้ใจในหลกัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

5.2    เพื่อทราบบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

5.3   เพื่อจดัท าแผนการเรียนและหลกัเกณฑว์ดัผลและประเมินผลการเรียน 

5.4   เพื่อด าเนินการฝึกอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

5.5   เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและวธีิการจดัการฝึกอาชีพ 

6.   ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีและพนกังานของสถานประกอบการทราบถึงการเขา้ร่วม    จดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีกบัสถานศึกษา 

7.   จดัปฐมนิเทศให้แก่ผูป้กครองและนกัเรียน/นกัศึกษา 

8.   ออกใบรับรองการผา่นงานใหก้บันกัเรียน/นกัศึกษาเม่ือส้ินสุดการฝึกอาชีพและส าเร็จการศึกษา 
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สุราษฎร์  พรมจนัทร์ (ม.ป.ป., หนา้ 2-3) ก็ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานประกอบการท่ีจะจดั    
การอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ควรพิจารณาในประเด็นส าคญั ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  เป็นสถานประกอบการท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรวชิาชีพนั้น ๆ 

2.  มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นบุคลากร 

3.   มีผูป้ระสานงาน สามารถจะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กบัสถานศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.   มีงานต่าง ๆ  ท่ีสามารถใหน้กัเรียนระบบทวภิาคีไดฝึ้กอาชีพอยา่งกวา้งขวางตาม     หลกัสูตร 

5.  มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัต่อยคุสมยั มีการปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหท้นัสมยัอยู ่
     เสมอ 

6.   สภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการและสภาพทัว่ๆ ไป ในการฝึกอาชีพ มีความสะดวกและ 
      ปลอดภยั 

7.   การท างานในสถานประกอบการสามารถหมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัไดไ้ม่ประจ าอยูต่รงงานใดงานหน่ึง 

8.  การปฏิบติังานมีความยดืหยุน่สามารถใหน้กัเรียนระบบทวภิาคีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 

9.  มีการด าเนินงานท่ีค านึงถึงมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณควบคู่กนัไปโดยตลอด 

10.  มีนโยบาย แผนงาน ท่ีจะพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความกา้วหนา้ในงานอาชีพอยูแ่ลว้   
  

7.หน่วยงานก ากบัดูแล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา 
๓๘  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

                                ๑. ก ากบัดูแล  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ดูวา่สถานศึกษาไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือไม่  ใน
การก ากบัจะตอ้งปล่อยใหส้ถานศึกษาปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไปก่อน ไม่มีอ านาจสั่งการไดแ้ลว้ดูวา่การปฏิบติันั้น
เป็นไปตามหนา้ท่ีหรือไม่  ปฏิบติัไดค้รบหรือยงั  มีหนา้ท่ีใดยงัไม่ไดป้ฏิบติั  มีการปฏิบติัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่ 

                ถา้สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมายและไดค้รบตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ก็ถือวา่
สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแลว้  ถา้ไม่ไดป้ฏิบติัหรือปฏิบติัแต่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก ากบัมีหนา้ท่ี
ทกัทว้งและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบเพื่อจะไดส้ั่งการต่อไป 

                ผูมี้หนา้ท่ีก ากบั  มีหนา้ท่ีดูวา่สถานศึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบหรือไม่ถา้ชอบแลว้ก็ไม่มีหนา้ท่ี
พิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่ ต่อไปอีก 

                                ๒. จดัตั้ง ยบุ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                ๓. ประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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                                ๔. ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

                                ๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์รชุมชน  องคก์ร
เอกชน  องคก์รวชิาชีพ   สถาบนัศาสนา  สถานประกิอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
เน่ืองจากส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการศึกษาให้เห็นอยา่งเด่นชดัดร.ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัส่ือมวลชนในดา้นการศึกษาวา่ ส่ือมวลชน นอกจากจะใหค้วามบนัเทิงใจแก่ผูรั้บ ซ่ึงเป็นงานหลกัของส่ือมวลชนแลว้ ยงัใหค้วามรู้ความคิด
แก่ประชาชนไดเ้ป็นอนัมาก ส่ือมวลชนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนขา้งเคียง (Parallel School) ท่ีสามารถใหก้ารศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาในระบบ
โรงเรียนจากคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของส่ือมวลชน ตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั สามารถสรุป คุณค่าของส่ือมวลชนดา้นการศึกษาไดด้งัน้ี คือ 

1. กระตุน้ความสนใจการรับความรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล แตกต่างจากการเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีครู
บงัคบัควบคุม 

2. ความเขา้ใจเร่ืองราวส่ือมวลชนโดยทัว่ไป จะเสนอความรู้ข่าวสารท่ีผูรั้บสามารถรับรู้ และเขา้ใจโดยง่าย โดยอาศยัเทคนิควิธีการต่างๆ 

3. อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอนไดย้ากดว้ยวิธีการสอนทัว่ๆไป 

4. คุณค่าของเน้ือหา มีลกัษณะท่ีเป็นคุณค่าส าคญั 3 ประเภทคือคณุค่าด้านการศึกษาของทางตรงและทางออ้ม ใหท้ั้งความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และเจต

คติในดา้นต่างๆ ( Schramm 1964 : 144) ซ่ึงถือไดว้า่มีความเป็นจริงอยา่งมากในสังคมปัจจุบนั เน่ืองจากส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ี
ทางดา้นการศึกษาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัดร.ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ือมวลชนในดา้นการศึกษาวา่ 
ส่ือมวลชน นอกจากจะใหค้วามบนัเทิงใจแก่ผูรั้บ ซ่ึงเป็นงานหลกัของส่ือมวลชนแลว้ ยงัใหค้วามรู้ความคิดแก่ประชาชนไดเ้ป็นอนัมาก ส่ือมวลชน
เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนขา้งเคียง (Parallel School) ท่ีสามารถใหก้ารศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาในระบบโรงเรียนจากคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของ
ส่ือมวลชน ตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั สามารถสรุป คุณค่าของส่ือมวลชนดา้นการศึกษาไดด้งัน้ี คือ 

1. กระตุน้ความสนใจการรับความรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล แตกต่างจากการเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีครู
บงัคบัควบคุม 

2. ความเขา้ใจเร่ืองราวส่ือมวลชนโดยทัว่ไป จะเสนอความรู้ข่าวสารท่ีผูรั้บสามารถรับรู้ และเขา้ใจโดยง่าย โดยอาศยัเทคนิควิธีการต่างๆ 

3. อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอนไดย้ากดว้ยวิธีการสอนทัว่ๆไป 

4. คุณค่าของเน้ือหา มีลกัษณะท่ีเป็นคุณค่าส าคญั 3 ประเภทคือ 
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บทที ่ 5  บทบาทหน้าที่นักศึกษา 
 

1.  ขอ้ก าหนดท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั 
ระเบียบการแต่งกายของนกัเรียนระดบั ปวช. 
การแต่งกายของนกัเรียนชาย 

  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
  2.  ผกูเนคไทคสี์กรมท่า 
  3.  ติดเขม็กลดัตราของวทิยาลยัท่ีเนคไทค ์
  4.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  5.  กางเกงขายาวสีด าผา้มนั (ไม่ใส่กางแกงยนี) 
  6.  หวัเขม็ขดัโลหะตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  7.  รองเทา้หนงัสีด า  แบบร้อยเชือกหรือคชัชูก็ได ้(สวมใส่ถุงเทา้สีด าหรือสีกรมท่า) 

การแต่งกายของนกัเรียนหญิง 
1. ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋าเส้ือ 
2. ผกูคอซองสีกรมท่าและสีแดง 

  3.    ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  4.    ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนไวบ้นป้ายช่ือ   
  5.    ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรียน 
  6.    กระโปรงสีด าคลุมเข่า ทรงกระบอก  (แบบเดียวกบันกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา) 
  7.   หวัเขม็ขดัตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  8.    รองเทา้นกัเรียนหวัป้านมีสายลดัสีด า   
หมายเหตุ    1.  นกัเรียนประเภทวชิาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานดงัน้ี 

1.1 สาขางานยานยนต ์ ใส่เส้ือฝึกงานสีกรมท่า 
1.2 สาขางานไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์  ใส่เส้ือฝึกงานสีเทา 

      2.  นกัเรียนสาขางานธุรกิจสถานพยาบาลชาย  หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานสีฟ้า 
ระเบียบการแต่งกายของนกัศึกษาระดบั ปวส. 
การแต่งกายของนกัเรียนชาย 

  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
  2.  ผกูเน็คไทคสี์กรมท่า  มีตวัอกัษร  (B - Tech) สีขาว  บนเน็คไทค ์
  3.  ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนท่ีเนคไทค์ 
  4.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  5.  กางเกงขายาวสีด าผา้มนั (ไม่ใส่กางแกงยนี) 
  6.  หวัเขม็ขดัโลหะตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
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  7.  รองเทา้หนงัสีด า  แบบร้อยเชือกหรือคชัชูก็ได ้(สวมใส่ถุงเทา้สีด าหรือสีกรมท่า) 
 

การแต่งกายของนกัเรียนหญิง 
  1.  ใส่เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นไม่มีกระเป๋าเส้ือ 
  2.  ป้ายช่ือโลหะสีด า (ปักช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย) บนหนา้อกขา้งขวา 
  3.  ติดเขม็กลดัตราของโรงเรียนไวบ้นป้ายช่ือ 
  4.  ติดกระดุมโลหะตราของโรงเรียน 
  5.  กระโปรงสีด าคลุมถึงน่องขา  ทรงกระบอก  (แบบเดียวกบันกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา) 
  6.  หวัเขม็ขดัตราของโรงเรียนและสายเขม็ขดัสีด า 
  7.  รองเทา้ส้นสูงคชัชูหุม้ส้นสีด า  สูงไม่เกิน  1.50  น้ิว   (ไม่ใชร้องเทา้ส้นตึกและไม่สวมถุงเทา้) 
หมายเหตุ    1.  นกัศึกษาประเภทวชิาอุตสาหกรรม ชาย – หญิง  ใส่เส้ือฝึกงานดงัน้ี 

1.3 สาขางานยานยนต ์ ใส่เส้ือฝึกงานสีกรมท่า 
1.4 สาขางานไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์  ใส่เส้ือฝึกงานสีเทา 

 
2.  กฎระเบียบวนิยัของวทิยาลยั 
 นกัเรียนนกัศึกษาตอ้งรักษาระเบียบวนิยัตามท่ีบญัญติัไวเ้ป็นขอ้ปฏิบติัโดยเคร่งครัด  นกัเรียนนกัศึกษาผูใ้ด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือวา่เป็นผูก้ระท าผดิระเบียบวนิยั  ตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไว ้  
 ระเบียบวนิยัของนกัเรียนนกัศึกษาก าหนดใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
2. นกัเรียนตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี  ความสงบเรียบร้อย  ช่ือเสียง  และเกียรติคุณของโรงเรียน 
3. นกัเรียนตอ้งประพฤติตนให้อยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม  จริยธรรม  และ

วฒันธรรมอนัดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
4. นกัเรียนตอ้งไม่จดัท า  เผยแพร่  หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงส่ือ  วสัดุ  ภาพ  ส่ิงพิมพ ์ ส่ิงวาด  หรือส่ิง

เขียน  ท่ีลามกอนาจาร  หรือผดิต่อศีลธรรมอนัดี  รวมทั้งไม่สนบัสนุนการกระท าเช่นวา่นั้น 
5. นกัเรียนตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ตอ้งไม่ประพฤติตนในส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือ

เสียหายแก่ตนเอง  บิดามารดา  ผูป้กครอง  บุคคลอ่ืน  หรือโรงเรียน 
6. นกัเรียนตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด  เม่ือเขา้ชั้นเรียนหรือหอ้งสอบ    

หรือเม่ือติดต่อกบัหน่วยงานในโรงเรียน 
7. นกัเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีหรือแสดงกิริยาอนัไม่สมควรในเวลาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือห้องสอบ  หรือติดต่อ

กบัหน่วยราชการหรือหน่วยงานในโรงเรียน 
8. นกัเรียนตอ้งแสดงความคารวะต่ออาจารย ์ และตอ้งเช่ือฟังค าสั่งตกัเตือนของอาจารย ์ หรือเจา้หนา้ท่ี

ของ 
โรงเรียน  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ 
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9. นกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลหรือมาพบคณะกรรมการสอบสวน    ไม่ขดัขืน  ไม่กล่าว
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ไม่ปกปิดความจริง  ต่อผูมี้อ  านาจสอบสวนการกระท าผดิวินยั 

10. นกัเรียนตอ้งไม่เล่น  มีส่วนเก่ียวขอ้ง  หรือสนบัสนุนการพนนัใดๆ 
11. นกัเรียนตอ้งไม่ลกัทรัพย ์ ยกัยอก  ฉอ้โกง  หรือทุจริตในเร่ืองการเงิน  หรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น

หรือโรงเรียน 
12. นกัเรียนตอ้งไม่ลงลายมือช่ือผูอ่ื้นปลอมในเอกสาร  ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไ้ขขอ้ความใน

เอกสารท่ีแทจ้ริงเพื่อใช ้ หรือใชเ้อกสารเช่นวา่นั้น  เป็นหลกัฐานต่อโรงเรียนหรือผูอ่ื้น  ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือผูอ่ื้น 

13. นกัเรียนตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบ  หรือพยายามกระท าการเช่นวา่นั้น  รวมถึงตอ้งไม่
กระท าการทุจริตอ่ืนๆ  อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือผูอ่ื้น 

14. นกัเรียนตอ้งไม่น าสุราเมรัยหรือของมึนเมาใดๆเขา้มาในบริเวณโรงเรียน  หรือตอ้งไม่เสพสุราหรือ
ของมึนเมา  หรือเมาสุราอาละวาด  ภายในบริเวณโรงเรียน 

15. นกัเรียนตอ้งไม่เสพ   มีไวใ้นครอบครอง  หรือจ าหน่ายจ่ายแจก  ซ่ึงส่ิงเสพติดตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
16. นกัเรียนตอ้งไม่พกพา  มีไวใ้นครอบครอง  หรือน าเขา้มาในโรงเรียน  ซ่ึงอาวธุ  วตัถุระเบิด  หรือส่ิง

ผดิกฎหมาย 
17. นกัเรียนตอ้งไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน  ในการทะเลาะววิาทหรือท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น 
18. นกัเรียนตอ้งไม่พดูจาดูถูกเหยยีดหยาม  ไม่ท าร้ายร่างกายอาจารย ์ หรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยชอบ 
19. นกัเรียนตอ้งไม่จดัท า  เผยแพร่  หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงส่ิงพิมพ ์ ส่ิงวาด  หรือส่ิงเขียน  หรือกล่าว

ถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็  หรือกระท าการอ่ืนใด  อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือโรงเรียน 
20. นกัเรียนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ  อนัเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  รวมทั้งตอ้งไม่ยยุง  

หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
21. นกัเรียนตอ้งไม่ก่อเหตุหรือสนบัสนุนยยุงก่อใหเ้กิดเหตุวุน่วายข้ึนข้ึนในวทิยาลยั 

 

3.  การร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนนกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึน  ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรตามโครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  ปรับปรุง  พ.ศ.  2546  และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  25546  และกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึนเองทั้งภายในและภายนอกอาทิ  
เช่น  กิจกรรมงานวนัปฐมนิเทศ  วนัไหวค้รู  วนัแม่แห่งชาติ  วนัเขา้พรรษา  วนัพอ่แห่งชาติ   วนักีฬาภายใน  วนั
แข่งขนัทกัษะวชิาการ 
4.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา 
 คุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์หก้บันกัศึกษาได ้12  คุณลกัษณะ คือ  
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  1) ความประหยดั     2)  ความเสียสละ      
 3)  ความมัน่ใจในตนเอง    4) ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

                 5)  การแต่งกายเรียบร้อย                                       6)  หลีกเล่ียงอบายมุข                                                            
                 7)  มาเรียนสม ่าเสมอ                                             8) เขา้เรียนตรงเวลา                                                                   
                 9) มีอุปกรณ์พร้อมเรียน                                       10) กลา้แสดงความคิดเห็น                                              
                11) การซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจ                                  12)  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 

5.  การประเมินผล/รายงานเก่ียวกบันกัศึกษา   
           การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา  ใหด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่
ดว้ยการวดัผลและประเมินผลหลกัสูตรชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง พ.ศ.  2546)  พ.ศ.  2547  
และหลกัสูตรชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นสูง  พ.ศ.  2546  พ.ศ.  2547   
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บทที ่ 6  แผนงบประมาณการเงินทั้งหมดของสถานศึกษา 
 

 จ านวนนกัศึกษา  แหล่งท่ีมาของประมาณการรายรับ ‟ รายจ่ายของวทิยาลยัในแต่ละปีงบประมาณ  
ระหวา่งปีการศึกษา  2553  ถึง  ปีการศึกษา  2557  มีดงัน้ี 

1.  จ  านวนนกัศึกษา 
ประเภทวชิา/ระดับช้ัน ปี  2553 ปี2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 

1.  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

     ชั้น  ปวช.  1 
    ชั้น  ปวช.  2 
      ชั้น  ปวช.  3 
         รวม    

2.  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

     ชั้น  ปวช.  1 
    ชั้น  ปวช.  2 
      ชั้น  ปวช.  3 
             รวม 

 
180 
110 
110 
400 

 
210 
170 
130 
510 

 
130 
210 
130 
470 

 
140 
220 
180 
540 

 
210 
120 
200 
530 

 
180 
135 
215 
530 

 
190 
200 
115 
505 

 
220 
170 
125 
515 

 
220 
210 
190 
620 

 
200 
180 
160 
540 

รวม  ปวช. 910 1,010 1,060 1,020 1,160 
3.  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
      ชั้น  ปวส.  1 
      ชั้น  ปวส.  2 
              รวม 

 
50 
30 
80 

 
25 
40 
65 

 
35 
25 
60 

 
40 
30 
70 

 
45 
35 
80 

4.  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

      ชั้น  ปวส.  1 
      ชั้น  ปวส.  2 
              รวม 

 
30 
30 
60 

 
10 
25 
35 

 
20 
20 
40 

 
25 
15 
40 

 
30 
20 
50 

รวม  ปวส. 140 100 100 110 130 

รวมทั้งส้ิน 1,050 1,110 1,160 1,130 1,290 
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2.  รายรับ 
รายการ ปี  2553 ปี2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 

เงินอุดหนุนนกัเรียน  ปวช.  พาณิชยกรรม  510   @   11,735                                                       5,984,850 6,336,900 6,358,675 6,647,877 8,003,270 
เงินอุดหนุนนกัเรียน  ปวช.  อุตสาหกรรม  400   @   13,696  5,478,400 6,437,120 7,390,005 7,608,128 8,135,424 

รวม 11,463,250 12,774,020 13,748,680 14,256,005 16,138,694 
เงินค่าเล่าเรียนนกัศึกษา  ปวส.  140  คน ๆ ละ  10,000 1,400,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 200,000 50,000 51,000 60,000 60,000 
รายไดจ้ากนโยบายเรียนฟรี15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  @  2,605  
ภาคเรียนท่ี  1 2,370,550 2,422,650 

 

2,761,300 
 

2,657,100 
 

3,021,800 

รายไดจ้ากนโยบายเรียนฟรี15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 880  @  1,705  
ภาคเรียนท่ี  2 1,500,400 1,500,400 

 

1,705,000 
 

1,705,000 
 

1,705,000 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายหนงัสือ  สมุด  เคร่ืองแบบนกัศึกษา  
(ปวส.) 250,000 200,000 

 

195,000 
 

210,000 
 

230,000 

รายไดจ้ากการลงทะเบียนเรียนซ ้ า 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ค่าเช่าโรงอาหาร 60,000 50,000 50,000 60,000 60,000 
ค่าลงทะเบียนเรียนรีเกรตหรือเรียนซ ้ า 50,000 50,000 ------- ------ ------- 
ค่าบตัรประจ าตวันกัเรียนนกัศึกษา 30,000 30,000 20,000 20,500 25,000 
ดอกเบ้ียรับ 6,500 6,000 6,300 6,000 6,500 
รายไดเ้บ็ดเตลด็ 20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 

รวม 6,087,450 5,429,050 5,913,600 5,943,600 6,538,300 
รวมทั้งส้ิน 17,550,700 18,203,070 19,662,280 20,199,605 22,676,994 

 

3. รายจ่าย 
รายการ ปี  2553 ปี2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 

 งบบุคลากร   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

                   เงินเดือนผูบ้ริหาร 360,000 360,000 360,000 480,000 480,000 
                   เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 200,000 150,000 200,000 210,000 250,000 
                   เงินเดือนนกัการและ รปภ. 264,000 270,000 284,000 298,000 313,000 
                   ค่าใชจ่้ายพฒันาบุคลากร 60,000 60,000 65,000 65,000 70,000 
                   ค่าเงินสมทบกองบทุนเล้ียงชีพ  3  % 180,000 198,000 207,000 217,000 228,000 
                   ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 12,000 12,000 15,000 20,000 30,000 

รวม 1,076,000 1,050,000 1.131,000 1,290,000 1,371,000 

                  ค่าใช้จ่ายในการสอน      

                  เงินเดือนครูประจ า 6,000,000 6,600,000 6,900000 7,245,000 7,607,250 
                  เงินเดือนครูพิเศษ 75,000 60,000 320,000 320,000 360,000 
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รวม 6,075,000 6,660,000 7,220,000 7,565,000 7,967,250 

รวมทั้งส้ิน 7,151,000 7,710,000 8,351,000 8,85,5000 9,338,250 

งบด าเนินงาน      

               ค่าตอบแทน      

               ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  และ 4  ฝ่าย 9,000 9,000 16,000 16,000 20,000 
               ค่าสอนพิเศษ ------ 100,000 80,000 90,000 90,000 

รวม 9,000 109,000 96,000 106,000 110,000 

                 ค่าใช้สอย      

                 ค่าน ้ ามนัและพาหนะ 50,000 95,000 100,000 100,000 120,000 
                 ค่าแนะแนวประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 100,000 120,000 120,000 120,000 130,000 
                 ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์โรงเรียนทางวทิย ุ 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 
                 ค่าภาษีโรงเรียน 21,000 20,000 20,000 20,000 30,000 
                 ค่าภาษี 500 500 600 600 700 
                 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 250 250 250 250 250 
                 ค่าสวสัดิการนกัศึกษา 150,000 30,000 30,000 40,000 50,000 
                 ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 10,000 10,000 12,000 12,000 13,000 
                 ค่าเล้ียงรับรอง 50,000 50,000 40,000 50,000 50,000 
                 ค่ากิจการนกัศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 160,000 
                 ค่าบริการทางวชิาการสู่ชุมชน 50,000 50,000 40,000 50,000 55,000 
                 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 60,000 100,000 100,000 100,000 120,000 
                 ค่าเช่าท่ีดิน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
                 ค่าน ้ าด่ืม 25,000 30,000 35,000 35,000 40,000 
                 ค่าปรับปรุงบริเวณสถานท่ีโรงเรียน 15,000 15,000 20,000 20,000 25,000 
                 ค่าหนงัสือพิมพ ์ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,500 
                 ค่าตรวจสอบบญัชี 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 
                 ค่าเบ้ียเล้ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 
                 ค่าสวสัดิการครู 100,000 100,000 100,000 100,000 120,000 
                 ค่าหนงัสือ  สมุด  เคร่ืองแบบนกัศึกษา  (ปวส.) 187,500 100,000 100,000 100,000 120,000 
                 ค่าหนงัสือต าราเรียน  (15  ปีตลอดปี)*********** 1,237,000 1,379,000 1,428,000 1,372,000 1,808,000 
                 ค่าเคร่ืองแบบเคร่ืองแต่งกาย  (15  ปี  1 ภาคเรียน 819,000 837,000 954,000 918,000 928,000 
                 ค่าอุปกรณ์การเรียน  (15  ตลอดปี) 411,700 416,300 450,000 464,600 519,800 
                 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (15 ปีตลอดปี) 850,250 859,750 980,000 959,500 1,073,500 
                 ส่งคืนเงินนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพ   534,000 594,000 618,000 588,000 432,000 

รวม 5,007,200 5,142,800 5,478,850 5,383,950 5,991,750 
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                 ค่าวสัดุ      

                 ค่าวสัดุส านกังาน 50,000 120,000 100,000 120,000 125,000 
                 ค่าวสัดุฝึกเพ่ือการศึกษา 450,000 500,000 450,000 450,000 475,000 
                 ค่าวสัดุทางวชิาการ 45,000 45,000 45,000 45,000 50,000 
                 ค่าวสัดุฝึกการกีฬา 25,000 25,000 20,000 25,000 25,000 
                 ค่านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐแ์ละงานวจิยั 250,000 250,000 200,000 250,000 350,000 
                 ค่าผลิตส่ือการเรียนการสอน 30,000 30,000 30,000 30,000 35,000 
                 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 24,000 24,000 20,000 25,000 30,00 

รวม 874,000 994,000 865,000 945,000 1,060,000 

                ค่าสาธารณูปโภค      

                ค่าไฟฟ้า 250,000 350,000 360,000 360,000 380,000 
                ค่าน ้ าประปา 100,000 100,000 110,000 110,000 120,000 
                ค่าโทรศพัทแ์ละโทรสาร 50,000 40,000 45,000 45,000 50,000 
                ค่าไปรษณียอ์ากรและแสตมป์ 12,000 10,000 10,000 12,000 11,000 

รวม 412,000 500,000 525,000 527,000 561,000 

               รายจ่ายอืน่ ๆ      

                ดอกเบ้ียจ่ายในระบบ 600,000 600,000 300,000 250,000 200,000 
               ดอกเบ้ียจ่ายนอกระบบ 50,000 50,000 -------- -------- --------- 

รวม 650,000 650,000 300,000 250,000 200,000 

รวมงบด าเนินงาน 6,952,200 7,395,800 7,264850 7,211,950 7,922,750 

รวมงบรายจ่ายทั้งส้ิน 14,103,200 15,105,800 15,615,850 16,066,950 17,261,000 

เงนิคงเหลอื 3,447,500 3,097,270 4,046,430 4,132,655 5,415,994 

ยอดยกมา ------- 877,500 854,770 2,591,200 4,463,855 

คงเหลอืทั้งส้ิน 3,447,500 3,974,770 4,901,200 6,723,855 9,879,849 

หมายเหตุ   กูเ้งินธนาคารเพ่ิมเติมไวส้ร้างอาคารใหม่ ---------- ----------- ----------- 6,000,000 --------- 

                                          รวม    12,723,855 --------- 

รายจ่ายงบลงทุน      

               ค่าปรับปรุงศูนยว์ทิยบริการ 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 
               ค่าพฒันาท่ีดิน  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม   
               ส่ิงก่อสร้าง 250,000 200,000 

 

200,000 
 

100,000 
 

200,000 
                ค่าก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ --------- --------- ---------- 6,000,000 --------- 
               ค่าปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 - 5  และ  โรงอาหาร 50,000 150,000 ------- --------- --------- 
               ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา  (พาณิชย/์บริหาร) 150,000 200,000 250,000 100,000 200,000 
               ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา  (อุตสาหกรรม) 450,000 350,000 450,000 350,000 400,000 
               ค่าก่อสร้างโรงฝึกงาน -------- -------- ----- -------- -------- 
               ค่ารถตูว้ทิยาลยั ------- 500,000 360,000 360,000 360,000 
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รวม 900,000 1,500,000 1,410,000 7,060,000 1,310,000 

รายจ่ายช าระหนีแ้ละอืน่ ๆ      

              ช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียธนาคาร 1,620,000 1,620,000 900,000 1,350,000 1,800,000 
               ช าระหน้ีการคา้ 500,000 ------ ----- ------ --------- 

รวม 1,670,000 1,620,000 900,000 1,350,000 1,800,000 

                                         รวมทั้งส้ิน 2,570,000 3,120,000 2,310,000 7,960,000 3,110,000 

                                             คงเหลอื 877,500 854,770 2,591,200 4,463,855 6,769,849 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
 
 
๑.   นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/ผูรั้บใบอนุญาต 

 ๒.  นายสินสมบติั  ปุกหุต  ต าแหน่ง กรรมการ/ผูจ้ดัการ 
 ๓.  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูแ้ทนครู 
 ๔.  นายชลิต  ทิพยาลยั   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูแ้ทนผูป้กครอง 
 ๕.  นายประกิต  โพธิกุล   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๖.  นางแจ่มจนัทร์  บุรีเพีย  ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๗.  นางภทัรจิตติ  บุรีเพีย   ต าแหน่ง กรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๘.  นายคมจิตร์  นนัทะศรี  ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ/ผูอ้  านวยการ 
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ค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
ท่ี   25 /2553 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมจดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
_________________   

 

 ดว้ยตามหมวด 6  มาตรา  48 – 49  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ  และ
ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา  เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาฯ 
 ดงันั้น  เพื่อใหเ้ป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  จึงแต่ตั้งคณะกรรมจดัท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ท าการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะกลางเป็น
ระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 -  2556  โดยการวเิคราะห์  SWOT  สถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย  
ยทุธศาสตร์  กลยทุธ  โครงการ/กิจกรรม   ตามเกณฑม์าตรฐานอาชีวศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ซ่ึงประกอบดว้ย  6  มาตรฐาน  34  ตวั  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

  คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบบุคคลและฝ่าย
ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

   1.  คณะกรรมบริหารโรงเรียน 

   2.  ฝ่ายบริหาร 
   3.  ฝ่ายวชิากร 
   4.  ฝ่ายปกครอง 
   5.  ฝ่ายธุรการ/การเงิน 

   6.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
   7.  ฝ่ายอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม 

ใหค้ณะกรรมการและทุกฝ่ายปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมมือประสานงานท างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อไป  หากมีปัญหาอุปกรณ์ใดในการ
ด าเนินการจดัการ  ใหป้ระสานงานกบัฝ่ายบริหารทนัที 
 

  สั่ง  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2553 
 

   ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

         (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
                 ผูรั้บใบอนุญาต 


