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คํานํา 

 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา 

ระดับ ปวช. และ ปวส. และจัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนที่สนใจเพื่อมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู   

ความสามารถ เขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ หมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกําหนดใหสถานศึกษา จัดใหมีกระบวนการ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารและดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามบทบาทและหนาที่ของ

สถานศึกษาโดยใหผูเรียน ผูปกครอง สถานประกอบการ ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา ถือเปนแมบทในการพัฒนาสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ระหวางป 2556– 2558 

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ใหตรงกับความตองการของผูเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน  เอกสารเลมนี้คงเปนประโยชนกับทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสถานศึกษา  
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บทท่ี 1  

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานศึกษา 
 

1. ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อสอดคลอง

เพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบท และตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ในทองถิ่นรวมทั้ง

ตองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศ จึงไดจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นรวมทั้งของประเทศ อันจะ

เปนการเสริมสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 

เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ไดรายงานการขอใชที่ดินเพื่อ

กอสรางวิทยาลัยการอาชีพสตึกใหจังหวัดบุรีรัมยทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร ซึ่งเปนที่ดินสาธารณประโยชน  

“หนองบัวเจาปา”  ซึ่งตั้งอยู  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

อธิบดีกรมที่ดินไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน หนองบัวเจาปา  

ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร  เพื่อใชจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  

18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการเปดการสอนวิชาชีพและผลิตกําลังคนดานวิชาชีพเขาสู

ตลาดแรงงานใหแกนักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พื้นที่  170  ไร ตั้งอยูที่  ถนนบุรีรัมย-มหาสารคาม ต.

นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย  31150  หางจากอําเภอสตึกประมาณ    3  กิโลเมตร 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปดทําการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)  และเปดสอนวิชาชีพระยะสั้น 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับการแตงตั้งเปนวิทยาลัยชุมชนเครือขายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย  โดยเปด

สอนในระดับอนุปริญญา 

2.  ขนาดและสถานที่ตั้ง 

  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ต้ังอยูที่ กิโลเมตรที่ 38  ถนนบุรีรัมย - มหาสารคาม ตําบลนิคม  อําเภอส

ตึก  จังหวัดบุรรีัมย  31150  อยูหางจากตัวอําเภอสตกึ  ประมาณ  3  กิโลเมตร   ติดกับบริเวณโรงเรียนสตึก  

(โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอสตึก)  มีเนือ้ที่ 170 ไรเศษ  

3.  สภาพชุมชน 

คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ หาดทรายชวนฝน แขงขันเรือยาว เจาพอศักดิ์สิทธิ์ พาณิชย

สนามบิน” 

อาณาเขต   มีพื้นที่  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร ต้ังอยูทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย  

หางจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณาเขต ดังนี ้

 ทิศเหนือ   ติดเขตอําเภอชุมพลบรุี จงัหวัดสรุินทร มีแมน้ํามลูเปนเสนแบงเขต 

ทิศใต    ติดเขตอําเภอกระสัง อําเภอหวยราช กิ่งอําเภอบานดาน มีลําตะโคงเปนเสนแบงเขต 

 ทิศตะวันออก   ติดเขตอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มลีําน้ําชีเปนเสนแบงเขต 

 ทิศตะวันตก    ติดเขตกิ่งอําเภอแคนดง จังหวัดบุรรีัมย มลีําตะโคงเปนเสนแบงเขต 

 



 2 
สภาพเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ปลูกขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ  ทําไร

มันสําปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว เชน  โค  

กระบือ  หมู  เปด  ไก  และชาง  ซึ่งปจจุบันผูเลี้ยงชางโดยฝกหัดชางเพื่อการแสดงแลวจะสงไปแสดงตามสถานที่

ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย เชน  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  อุตสาหกรรมการคา

และทอผาไหม  งานหัตถกรรมพื้นบาน  สินคา  OTOP  เชน  สานเครื่องใช จากไมไผ สานรองเทาดวยผักตบชวา  

เปนตน  ประชากรอําเภอสตึกมีรายไดเฉลี่ย  24,908   บาท/คน/ป  (สํานักงานพัฒนาชุมชน : 2547) 

 สังคมและการเมือง  ประชากรสวนใหญเปนชาวอีสานเชื้อสาย ไทย ลาว เขมร สวย โดยมีภาษาทองถิ่น  คือ  

ภาษาไทยอีสาน เขมร สวยและไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ 99.90 % มีประชากร 110,869  คน เปนชาย 55,190 

คน หญิง 55,679 คน (ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2547) มีวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ดังนี้  

1.   งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวและสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ประจําป ณ แมน้ํามูลหนาที่วาการอําเภอสตกึ 

  2.  งานฉลองเจาพอวังกรูด ซึ่งจัดงานวันที่ 1-5 เมษายน ของทุกๆ ป 

  3.  งานงิ้วอําเภอสตึก ประมาณตนเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ป 

  4.  ประเพณีอื่น ๆ  เหมือนไทยอสีานทั่วไป 

การเมืองการปกครอง 

 ในเขตอําเภอสตึก แบงออกเปน 12 ตําบล 179 หมูบาน ดังตอไปนี ้

  1.  ตําบลสตึก   15     หมูบาน 

  2. ตําบลนิคม   24     หมูบาน 

  3. ตําบลดอนมนต  10      หมูบาน 

  4. ตําบลสะแก   13     หมูบาน 

  5. ตําบลเมอืงแก   19      หมูบาน 

  6.  ตําบลทุงวัง   15     หมูบาน 

  7. ตําบลทามวง   11      หมูบาน 

  8. ตําบลชุมแสง   18     หมูบาน 

  9.  ตําบลหนองใหญ  16      หมูบาน 

  10. ตําบลสนามชัย  12     หมูบาน 

  11. ตําบลกระสงั   8       หมูบาน 

  12. ตําบลรอนทอง  18     หมูบาน 

 

 

 

 

 

 



 3 
การปกครองทองถิ่น 

 ในเขตอําเภอสตึกแบงการปกครองออกเปน 12   ตําบล   1  เทศบาล 

  1)  เทศบาลตําบลสตึก 

  2) องคการบริการสวนตําบล 12  แหง 

   2.1   องคการบริหารสวนตําบลสตึก 

   2.2  องคการบริหารสวนตําบลนิคม 

   2.3  องคการบริหารสวนตําบลดอนมนต 

   2.4  องคการบริหารสวนตําบลรอนทอง 

   2.5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก 

   2.6   องคการบริหารสวนตําบลสะแก 

   2.7  องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

   2.8  องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

   2.9   องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 

                 2.10   องคการบริหารสวนตําบลกระสัง 

                2.11   องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง 

               2.12  องคการบริหารสวนตําบลทามวง 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99.50 % อีก  0.50 % นับถือศาสนาคริสตและ

อิสลาม  ในพื้นที่อําเภอสตึก มีวัดทั้งสิ้น จํานวน 52  แหง ศาลเจา 1  แหง ดังนี ้

  -  ไดรับวิสุงคามสีมา จํานวน 25    แหง 

  -  ไมไดรับวิสุงคามสีมา จํานวน  27    แหง 

  -  ศาลเจาพอวังกรูด จํานวน     1    แหง 

 ศิลปวัฒนธรรม 

  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของอําเภอสตึก ไดแก การละเลนดนตรีพื้นบาน เชน กันตรึม อําเภอสตึก 

มีองคกรเครือขายในพื้นที่  จํานวน 14 แหง  ดังนี ้

  -  สภาวัฒนธรรมอําเภอ    1  แหง 

  -  สภาวัฒนธรรมตําบล     12  แหง 

  -  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ    1  แหง 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 งานประเพณีที่สําคัญ  ไดแก 

  - งานประเพณีแขงเรอืยาวชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ณ บริเวณลําน้ํามลู 

  -  งานประเพณีบญุบัง้ไฟ 

  -  งานประเพณีแหเทียนพรรษา 

  -  งานเทศกาลสงกรานต  

  -  งานเทศกาลลอยกระทง 

การสาธารณสขุ 

  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง)  จํานวน 1    แหง 

  -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1    แหง 

  -  สถานีอนามัย    จํานวน 12  แหง 

  -  คลีนิก    จํานวน   4  แหง 

  -  รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน   9  แหง 

4.  วัตถุประสงคของสถานศึกษา 

จัดการศึกษาใหสอดคลองกบันโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาใหสอดคลองกบัจุดเนนการจัดการอาชีวศึกษา 9 ประการ 

จัดการศึกษาใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาจังหวัดบุรรีัมย และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดการศึกษาเพื่อมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ เขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพและมีพื้นฐานความรูพอเพียงสําหรับการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม 

2. มุงขยายการศึกษาวิชาชีพ ไปสูประชาชนอยางทั่วถึง 

3. รวมมือกับทองถิ่นในการพัฒนาอาชีพใหมๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้นและประโยชนตอสังคม เพื่อจะไดเปน

พลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป 

4. พัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยฯ ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน

ทุก ๆ ดาน 

5.  สีประจําวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 สีที่เปนสญัลักษณของวิทยาลัยการอาชีพสตึก คือ สีเทา กับ สีเลือดหม ู

 สีเทา         หมายถึง    ความสามัคคี ความสุขุม ความเยือกเย็นและความรอบคอบ 

 สีเลือดหม ู  หมายถึง    การตอสูกับงาน ความเสียสละ และความกลาหาญ 

 สีเทากับสีเลือดหม ู หมายถึง    ชาววิทยาลัยการอาชีพสตึกทุกคนจะตองมีความเขมแข็งอดทน   

กลาเผชิญหนากับความจริง มีความรักสามัคคีซึ่งกันและกัน    

เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มุงพัฒนาตนเอง และพัฒนา 

ประเทศชาติใหเจรญิกาวหนาตอไป 
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6.  แผนผังวิทยาลัย 
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7.  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

-  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
ภาคเรียนที่ 2/2555 

ป 1 ป 2 ป 3 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปกต ิ
ทวิ

ภาคี 
ปกต ิ

ทวิ

ภาคี 
ปกต ิ

ทวิ

ภาคี 
ปกต ิ

ทวิ

ภาคี 

สาขางานยานยนต 80  - 46  - 72  - 198  - 

สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล  -  -  -  - 41  - 41  - 

สาขางานเครือ่งมอืกล 63  - 17  -  -  - 80  - 

สาขางานเชื่อมโลหะ 10  - 13  -  -  - 23  - 

สาขางานไฟฟากําลัง 51  - 20  - 46  - 117  - 

สาขางานอิเล็กทรอนกิส 31  - 47  - 69  - 147  - 

รวม 235  - 143  - 228  - 606  - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

        สาขางานการบัญช ี 100  - 107  - 86  - 293  - 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ 78  - 49  - 64  - 191  - 

สาขางานการขาย  -  -  -  -  -  -  -  - 

สาขางานเลขานุการ  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 178  - 156  - 150  - 484  - 

รวมท้ังสิ้น 413  - 299  - 378  - 1,090  - 

- ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
ภาคเรียนที่ 2/2555 

ป1 ป2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี 

สาขางานเทคนิคยานยนต 27 20 24  - 51 20 

สาขางานติดตั้งไฟฟา 29 20 24  - 53 20 

สาขางานอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม 24 20 35  - 59 20 

สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม 19 20 13  - 32 20 

รวม 99 80 96  - 195 80 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

      สาขางานการบัญช ี 35 20 34  - 69 20 

สาขางานเทคโนโลยสีํานักงาน 38 20 35  - 73 20 

รวม 73 40 69  - 142 40 

รวมท้ังสิ้น 172 120 165  - 337 120 
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8.  ขอมูลบุคลากร  
 

  
ขอมูลบุคลากรประจําปการศึกษา 2555 

ตําแหนง 

 

จํานวน ระดับตําแหนง ระดับการศกึษา 

ชาย หญิง รวม 
ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ํากวา  

ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ผูบริหาร 3 1 4 - - - - 1 - 2 1 1 3 - - 

รวมผูบริหาร 3 1 4 - - - - 1 - 2 1 1 3 - - 

2.  ขาราชการครูผูสอน                

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - 

แผนกวิชาไฟฟากําลัง - - - - - - - - - - - - - - - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ 1 3 4 - 1 - 1 1 1 - - - - 4 - 

แผนกวิชาการบัญช ี - 3 3 - 2 - 1 - - - - - - 3 - 

แผนกวิชาชางยนต 1 - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 1 - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 1 - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 

รวมขาราชการครูผูสอน 5 7 12 3 4 1 2 1 1 - - - - 12 - 

3.  พนักงานราชการ                

พนักงานราชการครู 5 4 9 - - - - - - - - - - 9 - 

รวมพนักงานราชการ 5 4 9           9  

4.  ครูจางสอน                

ครูจางสอน 13 7 20 - - - - - - - - - 3 17 - 

รวมครูจางสอน 13 7 20          3 17  

5.  ลูกจางชัว่คราว                

เจาหนาที่ธุรการ 14 4 18 - - - - - - - - - - 11 7 

เจาหนาที่หองสมุด - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - 2 - - - - - - - - - - - 2 

นักการภารโรง 7 2 9 - - - - - - - - - - - 9 

ยาม 3 - 3 - - - - - - - - - - - 3 

ผูเชี่ยวชาญเสริมสวย - - - - - - - - - - - - - - - 

ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมลูกจางชั่วคราว 26 7 33 - - - - - - - - - - 11 22 

รวมทั้งสิ้น 52 26 78 3 4 1 2 2 1 2 1 1 6 49 22 
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9.  หลักสูตรที่เปดสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2545 ปรับประง พ.ศ.2547 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปดสอน 3 สาขาวิชา  4  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 

 สาขางานยานยนต 

-  สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 

 สาขางานไฟฟากําลัง 

 สาขางานอิเล็กทรอนกิส 

-  สาขาวิชาเครื่องมือกล 

 สาขาชางกลโรงงาน 

-  สาขาวิชาโลหะการ 

 สาขาชางเชื่อมโลหะ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาพณิชยการ 

  สาขาวิชาการบัญช ี

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2545 พ.ศ.2547 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปดสอน  3  สาขาวิชา  3  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 

-  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

  สาขางานติดตั้งไฟฟา 

-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาการบัญช ี

 สาขางานการบัญช ี

 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

 สาขางานเทคโนโลยสีํานักงาน 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยม 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
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บทท่ี 2 

วิสัยทัศน  พนัธกิจ  ปรัชญา  อตัลกัษณ เอกลักษณ วิทยาลัยการอาชพีสตกึ 

 
1.วิสัยทัศน  

มุงบริหารการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยความรวมมือของภาครัฐ เอกชนและทองถิ่น เพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ตามความตองการของผูเรียนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหกาวทนัเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 

2. พันธกิจ 
  1.  จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  2.  ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ นักเทคนิคและนักเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมี คุณภาพและมาตรฐาน 
  3.  วิจัยการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สูความเปนเลิศทางวิชาชีพใหกาวทันเทคโนโลยีสู
มาตรฐานสากล 

      
3. ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 
   ความรูดี  มีวินัย  เนนคุณธรรม  กาวลํ้าเทคโนโลยี 
 

4. อัตลักษณ 
   จิตบริการ  สูสัมมาชีพ 
 

5. เอกลักษณ 
บริการวิชาชีพสูชุมชน สรางคนสูอาชพี 

 

แผนกลยุทธในการบริหารจดัการอาชีวศกึษาของวิทยาลัยการอาชพีสตึก 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูปดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

เปาประสงค เพิ่มจํานวนผูเรียนและพัฒนาผูเรียนผูสําเร็จการศึกษาใหมีคณุภาพและมาตรฐานตรงกบัความ
ตองการของสถานประกอบการและประกอบอาชีพอสิระ 
 

แผนยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน 
      และผูสําเร็จการศึกษา 

 กลยุทธ 1.1  พัฒนาเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียน 
 กลยุทธ 1.2  พัฒนาผูเรียนผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ 1.3  พัฒนาผูเรียนผานเกณฑการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ 1.4  พัฒนาผูเรียนผานเกณฑทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กลยุทธ 1.5  พัฒนาครูใหมีความชํานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
 กลยุทธ 1.6  สรางและพฒันาการจัดการเรียนรูรวมกับสถานประกอบการ 
 กลยุทธ 1.7  นิเทศนักศึกษาฝกงาน 
 กลยุทธ 1.8  พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ 1.9  พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานทักษะภาษาตางประเทศ 
 กลยุทธ 1.10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
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 กลยุทธ 1.11  พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ 1.12  การติดตามผูสําเรจ็การศึกษาและภาวะการมงีานทํา 

แผนยุทธศาสตรท่ี  2  การเพิ่มปริมาณผูเรียน 

 กลยุทธ 2.1  พัฒนาระบบการแนะแนวเชิงรกุนักเรียน นักศกึษาใหม 

 กลยุทธ 2.2  การออกเยี่ยมบานนกัเรียนนักศึกษา 

 กลยุทธ 2.3  พัฒนาระบบหลักสูตรการเทียบโอนประสบการณ 

แผนยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 กลยุทธ 3.1  พัฒนาระบบงานประกันคุณภายภายในสถานศึกษา 

 กลยุทธ 3.2  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ 3.3  นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 

 กลยุทธ 3.4  ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ 

 กลยุทธ 3.5  จัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ปฏิรูปดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

เปาประสงค หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพฒันาคุณภาพใหสอดคลองกบัความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พงึประสงคและ

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

แผนยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 กลยุทธ 1.1  สํารวจวิเคราะหขอมลูความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

 กลยุทธ 1.2  พัฒนาหลกัสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กลยุทธ 1.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู 

 กลยุทธ 1.4  พัฒนา ทดลองใช และประเมินหลกัสูตร 

 กลยุทธ 1.5  สงเสรมิการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาสอดคลองกับความตองการของสถาน 

     ประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 

 กลยุทธ 1.6  การนําวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ จากภายนอกมาใหความรูในสถานศึกษา 

 กลยุทธ 1.7  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนรู 

แผนยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธ 2.1  นิเทศการจัดการเรียนการสอน การบันทึกหลงัการสอนและการนําหลักสูตรฐาน 

                สมรรถนะไปใช 

 กลยุทธ 2.2  พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลกาจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 กลยุทธ 2.3  การจัดทําวิจัยเพื่อแกไขหรือพฒันาผลการเรียนการสอน 

 กลยุทธ 2.4  การสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกบัสถานประกอบการ หนวยงานทีเ่กี่ยวของเขา 

                รวมสัมมนา 

 กลยุทธ 2.5  ยกระดับคุณภาพดานการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ปฏิรูปดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

เปาประสงค ระบบการบรหิารจัดการอาชีวศึกษามีการพฒันาและมีประสทิธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ 1.1  สงเสรมิสนบัสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.2  จัดทําแผนและพัฒนาการบรหิารจัดการตามอตัลักษณของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.3  พัฒนระบบการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.4  พัฒนาระบบและกลการบรหิารความเสี่ยง 
 กลยุทธ 1.5  จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกบัอัตลักษณของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 

      ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.7 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.8  พัฒนาการบรหิารจัดการระบบขอมลูสารสนเทศ 
 กลยุทธ 1.9   พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
แผนยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบดูแลใหคําปรึกษาชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
 กลยุทธ 2.1  พัฒนาระบบการแนะแนว และดูแลใหคําปรกึษาชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
 กลยุทธ 2.2  การหารายไดระหวางเรียนและทุนการศึกษา 
 กลยุทธ 2.3  พัฒนาศักยภาพและบทบาทของครทูี่ปรกึษา 
 กลยุทธ 2.4  การออกเยี่ยมบานนกัเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 
 กลยุทธ 2.5  ระดมเงินทุนการศึกษา 
แผนยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

กลยุทธ 3.1  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 
 กลยุทธ 3.2  พัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏบิัติการ โรงฝกงานของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 3.3  บริหาร พัฒนาและจัดหาศูนยวิทยบรกิาร 
 กลยุทธ 3.4  จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
แผนยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรใน 

               การจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ 4.1  พัฒนาครู และบุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพดานการปฏิบตงิาน 
 กลยุทธ 4.2  เชิดชูเกียรติครผููมีคุณธรรม จริยธรรมดเีลิศ ครดูีเดนประจําป 
 กลยุทธ 4.3  การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ปฏิรูปดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

เปาประสงค บริการวิชาวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นไดชุมชน 
 

 กลยุทธ 1  วิเคราะหความตองการรบับริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
 กลยุทธ 2  การจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
 กลยุทธ 3  การใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหแกชุมชม เชน การสอน 108 อาชีพ   

   อาชีวะอาสาสรางมลูคาทางสังคม  การฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  
 กลยุทธ 4  การสงเสริมและพฒันาการทําธุรกจิหนึง่วิทยาลัย หนึ่งบริการ 
 กลยุทธ 5  อาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาและสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรค การประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย 

เปาประสงค สงเสริมครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยทีเ่ปนประโยชน 
ตลอดจนมีการเผยแพร 
 

 กลยุทธ 1  พัฒนาครู บุคลากร ในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
 กลยุทธ 2  การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
 กลยุทธ 3  พัฒนาโครงงานวิชาชีพของผูเรียน 
 กลยุทธ 4  การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ และโครงงาน 
 กลยุทธ 5  รวมมือกับเครือขาย พฒันาคุณภาพงานสรางสรรคและการประกอบอาชีพอสิระ 
 กลยุทธ 6  สราง พัฒนาและดําเนินการของศูนยบมเพาะในสถานศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  สนับสนุนสงเสรมิการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย 

         และพลโลก 
เปาประสงค  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเสรมิสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
 

แผนยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเสริมสรางเปนพลเมืองไทยที่ดี 
 กลยุทธ 1.1  ปลูกจิตสํานึกดานการรกัชาติเทิดทลูพระมาหากษัตริยและสงเสริมการปรกครอง  

      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 กลยุทธ 1.2  ทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 กลยุทธ 1.3  ปลูกจิตสํานึกดานการอนรุักษสิง่แวดลอม 
 กลยุทธ 1.4  สงเสรมิดานกีฬาและนันทนาการ 
 กลยุทธ 1.5  ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษาเตรียมพรอมเปนพลโลกที่ด ี
 กลยุทธ 2.1  พัฒนาครูและนกัเรียน นักศึกษา การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
 กลยุทธ 2.2  แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรมของอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  สงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เปาประสงค   ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ 1.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.2  จัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 กลยุทธ 1.3  การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ 
แผนยุทธศาสตรท่ี 2  การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ 2.1  นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชาและสถานศึกษา 
 กลยุทธ 2.2  จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน  

     ครู/หัวหนาแผนก งาน จัดทํา SAR ตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 
 กลยุทธ 2.3  รายงานผลการนเิทศติดตามการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 
แผนยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการดําเนินงานตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ 3.1  จัดทําแผนการปริเมินและติดตามผลการพฒันาการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ 3.2  ครู / หัวหนาแผนก งาน จัดทํา SAR ตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 
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 กลยุทธ 3.3  รายงานการดําเนินงานตามแผนการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 

      การดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปฏิรูปการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้น 
 

 เปาประสงค  การบรหิารจัดการและการฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  

แผนยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 

 กลยุทธ  1.1  พัฒนาแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 กลยุทธ  1.2  สํารวจขอมูลความตองการในการพฒันาหลักสูตรจากชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กลยุทธ  1.3  พัฒนาหลักสูตรรวมกบัชุมชน สถานประกอบการ 

 กลยุทธ  1.4  พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มุงเนนสมรรถนะ 

แผนยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบกระบวนการฝกอบรม 

กลยุทธ  2.1  การรายงานผลการฝกอบรมระยะสั้น 

กลยุทธ  2.2  การจัดทํารายงานการใชแผนจัดการเรียนรูหลกัสูตรระยะสั้น 

กลยุทธ   2.3  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น 

แผนยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาครู บุคลากร และระดมทรัพยากรในการฝกอบรม 

กลยุทธ 3.1  พัฒนาบุคลากรวิชาชีพระยะสั้น 

กลยุทธ 3.2  พัฒนาครูผูฝกอบรมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 

กลยุทธ 3.3  รวมมือกับเครือขายและภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

แผนยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการฝกอบรม 

 กลยุทธ 4.1  การฝกอรบรมวิชาชีพระยะสั้นแกประชาชนผูดอยโอกาส 

 กลยุทธ 4.2  การฝกอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 

 กลยทุธ 4.3  การฝกอบรม  108  อาชีพ 

 กลยุทธ 4.4  การมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเรจ็การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 กลยุทธ 4.5  การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในงานเปดบานการอาชีพ (Open House) 

 กลยุทธ 4.6  การติดตามผูสําเร็จการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น 
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    บทที่ 3 

กรอบแนวคดิ 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธของรัฐบาล 

1.  เรงพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย 

2. สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสงัคมไทย 

3. ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 

4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาต ิ

6. สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาต ิ

7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

นโยบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (โดย นางพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ) 

1. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา 

1.1 การปฏิรปูหลักสูตรการศึกษาทกุระดบั 

1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับอุปสรรคทั้งภายในประเทศและระดบัสากล 

1.3 การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย 

1.4 การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

1.5 การใชเทคโนโลยสีารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

2.  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.1  สรางโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพกิารทุพพลภาพ 

2.2  การศึกษาตอเนือ่งตลอดชีวิต3  การนําสันติสุขสู 3 จังหวัดชายแดนใต 

2.3  การแกปญหายาเสพติด 

2.4  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แทบ็เล็ต) 

2.5  การวิจัยและพฒันา 

2.6  กองทุนตั้งตัวได 

2.7  การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมรีัฐธรรมนูญของประชาชน 

2.8  งบประมาณ 

2.9  การบริหารจัดการ 
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วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตรแลกลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

วิสัยทัศน  
        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพือ่เปนพลงัขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิ และสงัคม เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค  

 

พันธกิจ 
  1. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
  4.  เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และ เทคโนโลยีของ
ประเทศ 
  5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ 
  6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7.  สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
 

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบาย 1 มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการของตลาด 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธที่ 1  ผลิตและพัฒนากําลงัคนใหมสีมรรถนะ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดบัสากล 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริมเสรมิและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบ
ที่หลากหลายทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาค ี
  กลยุทธที่ 3  สงเสริม สนบัสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพฒันา
กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝก
ประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธที่ 4  ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอดรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพ
ดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกบันักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพิ่มโอกาสการเรยีนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 
  กลยุทธที่ 1  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษาใหสามารถสรางงานสรางรายได 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริม สนบัสนุน และรวมมอืพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหแก
ผูปฏิบัตงิานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ 
  กลยุทธที่ 3  สงเสริม สนบัสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม
สําหรับผูประกอบการอาชีพอิสระ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชพีตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  กลยุทธที่ 1  พัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรูเปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา 
  กลยุทธที่ 1  ปรับระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา 
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  กลยุทธที่ 2  จัดหาแหลงเงินสนับสนุนการศึกษาใหผูสนใจและคนเกงไดศึกษาในระดับ ปวช.  
ปวส.  และปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏิบัติการ 
  กลยุทธที่ 3  สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอสิระหลงัจบการศึกษา สรางความ
มั่นคงในชีวิต 
  กลยุทธที่ 4  มาตรการทางดานภาษีอากรเพื่อการจงูใจใหสถานประกอบการใหความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายที่ 2  พัฒนาปริมาณและคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางเสรมิปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

  กลยุทธที่ 1  การสนบัสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
  กลยุทธที่ 2  การสนบัสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเสรมิสมมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
  กลยุทธที ่1 สงเสริมการศึกษาตอการฝกอบรมและการปฏิบตัิงาน 
  กลยุทธที่ 2  พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
  กลยุทธที่ 1  สรางโอกาสและความรวมมือกบัภาครัฐ 
  กลยุทธที ่2  สรางโอกาสและความรวมมือกบัภาคเอกชนและชุมชน 
 

นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรยีนรูใหม 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวช. , ปวส.  และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรู
วิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
  กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบการจัดการบรหิาร 
  กลยุทธที่ 3  รวมมือกบัสถานประกอบการในการเปดสอนระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรสีาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ 
  กลยุทธที่ 4  เรงรัดการจัดเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏิบัติการ 
  กลยุทธที่ 5  สงเสริมและสนบัสนุนการพฒันานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใตความ
รวมมือกบัสถานประกอบการและชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
งาน สถานศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ 
  กลยุทธที่ 1  เจรจาแสวงหาความรวมมือทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
 

นโยบายที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ระดับคุณภาพการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวม 

  กลยุทธที่ 1  สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบรหิาร 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริมสนบัสนุนการใชอปุกรณ เครื่องมอื นวัตกรรม องคความรู ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการปรันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

------------------------------- 

 

 อุดมการณในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาต ิเพื่อผลิตและพฒันากําลงัคนในดานวิชาชีพ

ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรบั

การศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ

หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 

 

 หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

 สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพโดยคํานึงถึงหลักการ

ตอไปนี ้

1.  การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจจาก

สวนกลางไปสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 

2. การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรบัประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและความสนใจอยาง

ทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตร ี

3. การมสีวนรวมของชุมชน สงัคม และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา

กําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4. การศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และมรีะบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบโอน

ประสบการณการทํางานขอบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนือ่ง 

5. การมรีะบบจงูใจใหสถานประกอบการมสีวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพโดย

คํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

7. การมรีะบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี
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 มาตรฐานการอาชีวศกึษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการ

จัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและ

การประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 มี  2  สวน  ประกอบดวย  สวนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาและสวน

ที่ 2 การฝกอบรมวิชาชีพ  ดังนี้คือ 
 

 สวนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ 
 

 มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จํานวน  9  ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1  รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน     

( 5 คะแนน ) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.3  รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ( 5 คะแนน ) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.4  รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไป  (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.5  รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ( 5 คะแนน ) 

 ตัวบงชีท้ี่ 1.6  รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.7  รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเทยีบกับแรกเขา (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.8  รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาตอภายใน 1 ป 

( 5 คะแนน ) 

 ตัวบงชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการทีม่ี

ตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา (5 คะแนน) 

 
 

 มาตาฐานที่ 2  ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จํานวน  5 ตัวบงชี ้

 ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกบัความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี่ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน (5 คะแนน) 
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 มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน  12 ตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบรหิารจดัการสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอตัลักษณ (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา             
(5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบรหิารความเสี่ยง  ( 5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมทิัศนของสถานศึกษา             
(5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร                  
(5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ( 5 คะแนน ) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทัง้ในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ ( 5 คะแนน ) 
 

 มาตรฐานที่ 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน  1 ตัวบงชี้ 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ (5 คะแนน) 
  

 มาตรฐานที่ 5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองาน วิจัยของ
ผูเรียน (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองาน วิจัยของ
ครู (5 คะแนน) 
 

 มาตรฐานที่ 6  ดานการปลูกจิตสํานึกและเสรมิสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
จํานวน 4 ตัวบงชี้ 
 ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (5 
คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิง่แวดลอม (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (5 คะแนน) 
  

 มาตรฐานที่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
 ตัวบงชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
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 สวนที่ 2  การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 1 มาตรฐาน  10 ตัวบงชี้ 
  

 มาตรฐานที่ 8  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จํานวน  10  ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบรหิารจดัการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (5 

คะแนน) 

 ตัวบงชีท้ี่ 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลกัสูตรีฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกบัความ

ตองการของชุมชน สถานประกอบการ (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา  (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรพัยากรในการจดัการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น       

(5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.6  รอยละของผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงนิและงบประมารณ  (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.8  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มผีลการฝกอบรม 2.00    ขึ้นไป 

(5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.9  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมตมหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา  (5 คะแนน) 

 ตัวบงชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเรจ็การฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช

ประโยชน (5 คะแนน) 
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บทท่ี 4 

โครงการตามยุทธศาสตร/มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการตามยุทธศาสตร/มาตรฐานการอาชีวศกึษา 

 
 ในสวนน้ีจะเปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของกิจกรรมการดําเนินงานตาง ในแตละโครงการ เพื่อให

การดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร/มาตรฐานการอาชีวศึกษาสัมฤทธ์ิผลตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

 

วิสัยทัศน  :  มุงบริหารการจัดการอาชีวศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยความ

รวมมือของภาครัฐ เอกชนและทองถิ่น เพื่อผลิตและพัฒนากาํลังคนดานวิชาชีพ ตาม

ความตองการของผูเรียนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหกาวทนัเทคโนโลยีสู

มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  :  1.  จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งใน 

                      ประเทศและตางประเทศ 

  2.  ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ นักเทคนิคและนักเทคโนโลยีดานวิชาชีพ 

                       ใหมี คุณภาพและมาตรฐาน 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา  :  ความรูดี  มีวินัย  เนนคุณธรรม  กาวลํ้าเทคโนโลยี 

 

 

อัตลักษณ  : จิตบริการ  สูสัมมาชีพ 

 

 

เอกลักษณ  :   บริการวิชาชีพสูชุมชน สรางคนสูอาชีพ 
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วิสัยทัศน

มุงบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยการรวมมือ ภาครัฐ  เอกชน และทองถิ่น  

เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ  ตามความตองการของผูเรียน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

2. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีดานวิชาชีพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. วิจัยการจัดการศึกษา  เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนสูความเปนเลิศทางวิชาชีพใหกาวทันเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล    

ปรัชญา ความรูดี  ฝมือเดน  เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลยี

อัตลักษณ จิตบริการ  สูสัมมาชีพ

เอกลักษณ บริการวิชาชีพสูชุมชน สรางคนสูอาชีพ

ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน

1. ดานผูเรียนและผู 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมี 4 5 5 1. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสม 20,000      22,000      25,000      ฝายวิชาการ

สําเร็จการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ของศักยภาพผูเรียน 9,200        12,000      15,000      ฝายวิชาการ

อาชีวศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ดี ดีมาก ดีมาก 2.โครงการพัฒนาผูเรียน การฝออบรมเชิงปฏิบัติการงานรถจักรยานยนต 9,200        12,000      15,000      ฝายวิชาการ

3. โครงการปรับพื้นฐานการเรียนขอผูเรียน 10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

4. โครงการพัฒนาผูเรียนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานเครื่องยนตดีเซล 5,000        10,000      15,000      ฝายวิชาการ

5.  โครงการพัฒนาผูเรียนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานเครื่องยนตเล็ก 9,200        12,000      15,000      ฝายวิชาการ

6. โครงการพัฒนาผูเรียน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานเครื่องยนตแกสฯ 9,200        12,000      15,000      ฝายวิชาการ

7.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพทางดานบัญชี 300          1,000        2,000        ฝายวิชาการ

8.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยสาขาเครื่องมือกล 10,000      12,000      15,000      ฝายวิชาการ

9.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพชมรมวิชาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 2,780        3,000        3,500        ฝายวิชาการ

งปม.

แผนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ( พ.ศ.2556 - 2558)

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  

เปาหมายยุทธศาสตร/  

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 10.  โครงการแขงขันทักษะวชาชีพชางไฟฟากําลัง 2,000        2,500        3,000        ฝายวิชาการ

1. ดานผูเรียนและผู 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมี 4 5 5 11. โครงการแขงขันทักษะ ระดับหนวยวิทยาลัยการอาชีพสตึก 6,080        7,000        8,000        ฝายพัฒนาฯ

สําเร็จการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 12.  โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 7,500        8,000        8,500        ฝายวิชาการ

อาชีวศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ดี ดีมาก ดีมาก 13. โครงการแขงขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาบุรีรัมย 14,034      16,000      18,000      ฝายพัฒนาฯ

1.2  ระดับความพึงพอใจ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดการเรียนรูรวมกับสถานประกอบการ 20,000      25,000      30,000      ฝายวิชาการ

ของสถานประกอบการ 5 5 5 2.  โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 1800 2000 2500 ฝายวิชาการ

หนวยงานชุมชน ที่มีตอ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3.  โครงการคายอาสาพัฒนา 35,000      40,000      45,000      ฝายพัฒนาฯ

คุณภาพของผูเรียน ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4. โครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรวมมือ 25,000      30,000      35,000      ฝายแผนงานฯ

ในการจัดการอาชีวศึกษา

1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผาน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ 35,000      40,000      45,000      ฝายวิชาการ

เกณฑการประเมินมาตรฐาน 4 4 5 2.  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 20,000      22,000      25,000      ฝายวิชาการ

วิชาชีพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3.  โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ 35,000      15,000      20,000      

ดี ดี ดีมาก

1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมี คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการนํานักศึกษาทดสอบ V-NET 18,600      40,000      50,000      ฝายวิชาการ

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 4 4 5

ทางการศึกษาระดับชาติ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ดี ดี ดีมาก

ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับ

ชาติขึ้นไป

1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมี คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการวัน Christmas 10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

คะแนนเฉลี่ยจากการ 5 5 5 2. โครงการจางครูตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ 200,000    250,000    300,000    ฝายวิชาการ

ทดสอบการศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3.  โครงการเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะภาษอังกฤษ 7,500        26,000      27,000      ฝายวิชาการ

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4. โครงการฝกทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ(Vnglish for Conversation) 5,000        22,000      25,000      ฝายวิชาการ

 (V-NET) ตั้งแตตั้งแตคา 5.  โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ English camp 38,600      6,000        7,000        ฝายวิชาการ

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 6.  โครงการมุมภาษาอังกฤษนารู 5,000        6,000        7,000        ฝายวิชาการ

ขึ้นไป กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 7. โครงการพัฒนาศักยภาพฟูเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8,500        9,000        9,500        ฝายวิชาการ

8. โครงการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ 770          6,000        7,000        ฝายวิชาการ

9. ภาษาสูอาเซี่ยน 4,030        5,000        6,000        ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตร/  

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ หมายเหตุ

เปาหมาย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมี คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูประชาคมฯ 15,000      16,000      18,000      ฝายวิชาการ

1. ดานผูเรียนและผู คะแนนเฉลี่ยจากการ 5 5 5 11. โครงการเตรียมความพรอสูประชาคมอาเซ่ียน 15,400      17,000      18,000      ฝายวิชาการ

สําเร็จการศึกษา ทดสอบการศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

อาชีวศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 (V-NET) ตั้งแตตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

1.6  รอยละของผูเรียน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 30,000      40,000      50,000      ฝายวิชาการ

ที่ผานเกณฑการทดสอบ 4 4 5 2. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภายภายในสถานศึกษา 20,000      30,000      35,000      ฝายแผนงานฯ

มาตรฐานวิชาชีพของ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3. โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษา 20,000      30,000      35,000      ฝายแผนงานฯ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดี ดี ดีมาก 4. โครงการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 15,000      20,000      30,000      ฝายแผนงานฯ

หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการ 5. โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ 20,000      30,000      40,000      ฝายแผนงานฯ

ประกันคุณภาพภายใน 6. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15,000      20,000      30,000      ฝายแผนงานฯ

การอาชีวศึกษารับรอง

1.7  รอยละของผูสําเร็จ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 25,000      30,000      35,000      ฝายวิชาการ

การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ 5 5 5 2.  โครงการปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา 10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

กับแรกเขา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3.  โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.8  รอยละของผูสําเร็จ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา 10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

การศึกษาท่ีไดงานทําหรือ 5 5 5 2. โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 10,000      15,000      20,000      ฝายแผนงานฯ

ประกอบอาชีพอิสระหรือ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 20,000      250,000    30,000      #REF!

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4. โครงการแนะแนวนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556 58,400      60,000      65,000      ฝายพัฒนาฯ

5. โครงกรพัฒนาระบบงานแนะแนว 20,000      25,000      30,000      ฝายพัฒนาฯ

1.9  ระดับความพึงพอใจของ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 10,000      20,000      30,000      ฝายแผนงานฯ

สถานประกอบการ หนวยงาน 4 4 5 2. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและภาวะผูมีงานทํา 4,000        5,000        6,000        ฝายพัฒนาฯ

หรือสถานศึกษา หรือผูรับ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

บริการที่มีตอคุณภาพของ ดี ดี ดีมาก

ผูสําเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร/  

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย งปม.
หมายเหตุโครงการ ผูรับผิดชอบ



25
ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน

2. ดานหลักสูตรและการจัด 2.1 ระดับคุณภาพการใชและพัฒนา คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการทัศนศึกษาดูงานแผนกบัญชี 85,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอด 5 5 5 2.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลก 50,000      60,000      65,000      ฝายวิชาการ

คลองกับความตองการของสถาน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ กวางสูเสนทางการเรียนรู

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ดีมาก ดีมาก ดีมาก 3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ 30,000      40,000      50,000      ฝายวิชาการ

นักสึกษาใหม

4.  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูในสถาน 6,000       7,000       8,000       ฝายวิชาการ

ประกอบการ

5. โครงการอบรมบุลากรรวมกับครูฝกในสาถนประกอบการ 20,000      30,000      40,000      ฝายวิชาการ

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการจัดอบรมเขียน โครงการสอน แผนการจัด 13,840      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

การจัดการเรียนรูรายวิชา 5 5 5 การเรียนรู มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2.  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ 20,000      30,000      40,000      ฝายวิชาการ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 2000 3000 4000 ฝายวิชาการ

การสอนรายวิชา 4 5 5

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดี ดีมาก ดีมาก

2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการจัดทําเอกสารประกอบการวัดผลและประเมินผล10,000      15,000      20,000      ฝายวิชาการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 4 5 5 2.  โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 20,000      250,000    30,000      ฝายวิชาการ

รายวิชา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดี ดีมาก ดีมาก

งปม.
หมายเหตุ

เปาหมายยุทธศาสตร/  มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการสัมมนานักศึกษาฝกงาน 600          1,000       1,500       ฝายวิชาการ

2. ดานหลักสูตรและการจัด 5 5 5 2.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 600 1000 1500 ฝายวิชาการ

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ยุทธศาสตร/มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
กลุยุทธ

เปาหมานย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน

3.  ดานการบริหาร 3.1  ระดับคุณภาพในการ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 10,000         15,000         20,000         ฝายบริหารทรัพยากร

จัดการอาชีวศึกษา ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 5 5 2.  โครงการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 10,000         15,000         20,000         ฝายบริหารทรัพยากร

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.2  ระดับคุณภาพในการจัด คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 23,570 25,000 30,000 ฝายแผนงานฯ

ทําแนการบริหารจัดการ 5 5 5 2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 10,000         15,000         20,000         ฝายแผนงานฯ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ประจําปของสถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒา คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 10,000         15,000         20,000         ฝายแผนงานฯ

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 5 5 5 2. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 10,000         15,000         20,000         ฝายแผนงานฯ

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ของสถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.4  ระดับคุณภาพในการ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการประชุมครู บุคลากร 2,000 3,000 4,000 ฝายบริหารทรัพยากร

บริหารงานและภาวะผูนําของ 5 5 5 ประจําเดือน

ผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 5,000 8,000 12,000 ฝายพัฒนาฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก นักศึกษา

3. โครงการประเมินคุณภาพการ 2,000 3,000 4,000 ฝายบริหารทรัพยากร

บริหารงานและภาวะผูนําของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร/มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย
โครงการ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

งปม.
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 3.5  ระดับคุณภาพในการ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 15,000         20,000         25,000         ฝายแผนงานฯ

3.  ดานการบริหาร บริหารจัดการระบบฐานขอมูล 5 5 5 เพื่อการจัดการเรียนรู

จัดการอาชีวศึกษา สารสนเทศของสถานศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 15,000         20,000         25,000         ฝายแผนงานฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ภายในสถานศึกษา

3.6  ระดับความในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการควบคุมภายในของสถานศึกษา 10,000 15,000 20,000 ฝายแผนงานฯ

ความเสี่ยง 5 5 5

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.7 ระดับคุณภาพในการจัด คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท 5,000 6,000 8,000 ฝายพัฒนาฯ

ระบบดูแลผูเรียน 5 5 5 ของครูท่ีปรึกษา

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน 20,000 25,000 30,000 ฝายพัฒนาฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก นักศึกษาและนักศึกษาและผูปกครอง

3. โครงการระดมทุนการศึกษาวันไหวครู 10,000 20,000 30,000 ฝายพัฒนาฯ

4. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 25,000 27,000 30,000 ฝายพัฒนาฯ

5. โครงการปจฉิมนิเทศ ผูสําเร็จการศึกษา 25,500 30,000 35,000 ฝายพัฒนาฯ

6. โครงการแนะแนวนักเรียน 58,400 60,000 64,000 ฝายพัฒนาฯ

นักศึกษาใหมประจําป

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 900,000       950,000       1,000,000    ฝายบริหารทรัพยากร

และดูแลสภาพแวดลอมและ 5 5 5

ภูมิทัศนของสถานศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

กลยุทธ
เปาหมาย

โครงการ
งปม.

ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร/มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
หมายเหตุ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1,000,000 1,200,000    1,500,000    ฝายบริหารทรัพยากร

3.  ดานการบริหาร จัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 5 5 5

จัดการอาชีวศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.10 ระดับคุณภาพในการ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแกครู 10,000         15,000         20,000         ฝายบริหารทรัพยากร

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 5 5 5 2. โครงการเชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม 5,000          10,000         15,000         ฝายบริหารทรัพยากร

ศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเดน ประจําป

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 3. โครงการพัฒนาบุคลากร 500,000 600,000 650,000       ฝายบริหารทรัพยากร

3.11 ระดับคุณภาพในการ คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 23,570 25,000 30,000 ฝายแผนงานฯ

บริหารการเงินและงบประมาณ 5 5 5

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดาการ 20,000 30,000 40,000 ฝายบริหารทรัพยากร

ทรัพยากรในการจัดการอาชีว 4 4 5 อาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ

ศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ตางประเทศ

และหรือตางประเทศ ดี ดี ดีมาก

ยุทธศาสตร/มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



 30ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน

4. ดานการบริการวิชาการ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 1,148,000    1,500,000    2,000,000    ฝายพัฒนาฯ

และวิชาชีพ จัดการการบริการวิชาการและ 5 5 5 2. โครงการอาชีวอาสาสรางมูลคาทางสังคม 200,000      200,000      300,000      ฝายแผนงานฯ

วิชาชีพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3. โครงการสอน 108 อาชีพ 10,000        20,000        300,000      ฝายพัฒนาฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 10,000        20,000        30,000        ฝายวิชาการ

5. โครงการสอนอาชีพระยะสั้น รายวิชา 5,000         6,000         7,000         ฝายแผนงานฯ

ชางเสิรมสวยเบื้องตน

 6. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทําธุรกิจ 50,000        60,000        70,000        ฝายแผนงานฯ

หนึ่งวิทยาลัย หน่ึงบริการ

7. โครงการอิเล็กทรอนิกสอาสาสราง 30,000        35,000        40,000        ฝายแผนงานฯ

มูลคาสูชุมชน

5. โครงการรวมดวยชวยประชาชน 100,000      100,000      100,000      ฝายพัฒนาฯ

หมายเหตุ
งปม.เปาหมายยุทธศาสตร/มาตรฐาน

อาชีวศึกษา
กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ



 31ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน

5. ดานนวัตกรรม 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด 15,000     20,000     25,000     ฝายแผนงานฯ

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ 5 5 5 ทําวิจัยในช้ันเรียน ฝายแผนงานฯ

หรืองานวิจัย งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2.  โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัย 5,000       10,000     15,000     ฝายแผนงานฯ

ผูเรียน ดีมาก ดีมาก ดีมาก และโครงงานท่ีพัฒนากาเรียนการสอน ฝายแผนงานฯ

4. โครงการประกวดผลงานวิจัย 20,000     30,000     40,000     ฝายแผนงานฯ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงาน

5. โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร 10,000     20,000     30,000     ฝายวิชาการ

6. โครงการสัมมนางานวิชาการ 15,000     25,000     30,000     ฝายวิชาการ

ของสถานศึกษา

7. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร 20,000     30,000     35,000     ฝายวิชาการ

ผลงานของสถานศึกษา

1. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย 10,000     15,000     20,000     ฝายแผนงานฯ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

2. โครงการจัดแสดงผลงานวิจัย 15,000     20,000     25,000     ฝายแผนงานฯ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของสถานศึกษา

3. โครงการจัดทําวารสารงานวิจัย 10,000     10,000     10,000     ฝายแผนงานฯ

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัย 13,192     17,462     20,385     ฝายแผนงานฯ

จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 5 5 5 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา 15,000     20,000     22,000     ฝายแผนงานฯ

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ วิจัยในช้ันเรียน

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 3.  โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัย 5,000       10,000     15,000     ฝายแผนงานฯ

 และโครงงานท่ีพัฒนาการเรียนการสอน

หมายเหตุ
งปม.เปาหมาย

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ



 32ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน ขอกําหนด

6. ดานการปลูกฝงจิต 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝง คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1 โครงการวันปยมหาราช 1,500          15,000         20,000         ฝายแผนงานฯ

สํานึกและเสริมสราง จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน 5 5 5 2 โครงการวันวชิราวุธ 1,500          

ความเปนพลเมือง พระมหากษัตริย สงเสริมการ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3 โครงการวันพอแหงชาติ 10,400         15,000         20,000         ฝายแผนงานฯ

และพลโลก ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 4 โครงการวันแมแหงชาติ 4,000          5,000 6,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 5 โครงการรณรงคและ 3,000          5,000          6,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

และทะนุบํารุงศาสนาศิลปะ สงเสริมประชาธิปไตย

วัฒนธรรม 6 โครงการเลือกตั้งองคการวิชาชีพ 2,720          3,000 3,500          ฝายพัฒนากิจการฯ

7 โครงการวันลอยกระทง 6,000          7,000          8,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

8 โครงการรดน้ําดําหัว วันสงกรานต 2,000          3,000          4,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

9 โครงการวันสุนทรภู 10,000         12,000         15,000         ฝายพัฒนากิจการฯ

10 โครงการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 20,000         25,000         30,000         ฝายพัฒนากิจการฯ

และแหเทียนเขาพรรษา

11 โครงการวันภาษาไทย 10,000         20,000         25,000         ฝายพัฒนากิจการฯ

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1 โครงการวันส่ิงแวดลอมโลก 1,500          2,000          3,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 5 5 5 2 โครงการอนุรักษธรรมชาติ 1,000          2,000          3,000          ฝายพัฒนากิจการฯ

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ และปลูกปาลดโลกรอน

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1  โครงการอบรมภาวะผูนํา 5,000          6,000 7,000 ฝายพัฒนากิจการฯ

ดานการกีฬาและนันทนาการ 4 4 5 2  โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน 28,225         30,000 35,000 ฝายพัฒนากิจการฯ

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 3 โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคฯ 40,000         45,000 48,000 ฝายพัฒนากิจการฯ

ดี ดี ดีมาก

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูก คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1 โครงการสวนเกษตรพอเพียง 10,000         15,000         20,000         แผนกชางยนต

จิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจ 5 5 5

พอเพียง คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ
งปม.เปาหมาย

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ



 33ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา/ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน ขอกําหนด

7. ดานการประกันคุณภาพ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการพัฒนาระบบงาน 20,000        30,000        35,000        ฝายแผนงานฯ

การศึกษา คุณภาพ 4 5 5 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการจัดทํารายงานการประเมิน 20,000        30,000        35,000        ฝายแผนงานฯ

ดี ดีมาก ดีมาก ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา

3. โครงการนิเทศติดตามการประกัน 15,000        20,000        30,000        ฝายแผนงานฯ

คุณภาพภายในแผนกวิชา

4. โครงการศึกษาดูงานระบบการ 20,000        30,000        40,000        ฝายแผนงานฯ

ประกันคุณภาพ

5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการ 15,000        20,000        30,000        ฝายแผนงานฯ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการนิเทศติดตามการประกัน 5,000          6,000          10,000        ฝายแผนงานฯ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4 5 5 คุณภาพภายในของสถานศึกษา

พ.ศ.2555 คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดี ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ
งปม.เปาหมาย

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ



 34ยุทธศาสตร/มาตรฐานอาชีวศึกษา  การฝกอบรมวิชาชีพ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน ขอกําหนด

8. ดานการจัดการ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดทําแผนพัฒฯการจัดการ 30,000    40,000    50,000    ฝายแผนงานฯ

ฝกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตร 5 5 5 ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพระยะสั้น คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. การรายงานผลการฝกอบรมระยะสั้น 20,000    30,000    40,000    ฝายแผนงานฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ประจําป

8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการสํารวจขอมูลความตองการใน 5,000 6,000 7,000 ฝายวิชาการ

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 4 5 5 การพัฒนาหลักสูตร

สอดคลองกับความตองการของชุมชน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน ฝายแผนฯ

สถานประกอบการ ดี ดีมาก ดีมาก สถานประกอบการ

3.  โครงการประเมินหลักสูตรระยะสั้น ฝายวิชาการ

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ฝายวิชาการ

การจัดการเรียนรูรายวิชา 4 4 5 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท่ีมุงเนนสมรรถนะ

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

ดี ดี ดีมาก คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครู

ผูสอนทุกรายวิชา

8.4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการจัดทํารายงานการใชแผน ฝายวิชาการ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 4 5 จัดการเรียนรูหลักสูตรระยะสั้น

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2.  โครงการคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา2000 3000 4000 ฝายวิชาการ

ดี ดี ดีมาก

8.5  ระดับคุณภาพในการระดม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการระดมทรัพยากร ในการจัด 10,000    15,000    20,000    ฝายบริหารทรัพยากร

ทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม 5 5 5 การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5,000      10,000    15,000    ฝายบริหารทรัพยากร

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก อบรมหลักสูตรระยะสั้น 500,000 ฝายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ
ยุทธศาสตร/

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 3. การรายงานผลการประเมินผลการ ฝายวิชาการ

8. ดานการจัดการ ดําเนินงานการจัดการฝอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น

วิชาชีพระยะสั้น 4. โครงการอาชีวอาสาสรางมูลคา 90,000 100,000 150,000 ฝายแผนงานฯ

ทางสังคม

8.6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1.  โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพระยะสั้น ฝายวิชาการ

วิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 4 4 5

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดี ดี ดีมาก

8.7 ระดับคุณภาพในการบริหาร คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 23,570 25,000 30,000 ฝายแผนงานฯ

การเงินและงบปรมาณ 5 5 5

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

8.8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30,000    40,000    50,000    ฝายแผนงานฯ

หลักสูตรวิชาชีพระยาสั้นที่มีผลการ 5 5 5 แกประชาชนผูดอยโอกาส

ฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 20,000    30,000    40,000    ฝายแผนงานฯ

ดีมาก ดีมาก ดีมาก เสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)

3. โครงการเปดสอน ปวช. ในโรงเรียน 40,000    50,000    60,000    ฝายแผนงานฯ

มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.

4. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 40,000    50,000    60,000    ฝายแผนงานฯ

แกประชาชนทั่วไป

5. โครงการ 108 อาชีพ 20,000    50,000    100,000   ฝายแผนงานฯ

6. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 100,000   100,000   100,000   ฝายแผนงานฯ

ในงานเปดบานการอาชีพ (Open House)

หมายเหตุ
ยุทธศาสตร/

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มาตรฐาน 8.9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน 1. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จ งานทะเบียน

8. ดานการจัดการ ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 5 5 5 การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ฝกอบรมหลักสูตร 8.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 2. โครงการติดตามผูสําเร็จการอบรมตาม 4,000      5,000      6,000      ฝายพัฒนากิจการฯ

วิชาชีพระยะสั้น การฝกอบรมที่มีตอการนําความรู ดีมาก ดีมาก ดีมาก หลักสูตรระยะสั้น

ความสามารถไปใชประโยชน

หมายเหตุ
ยุทธศาสตร/

มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ

เปาหมาย
โครงการ

งปม.
ผูรับผิดชอบ


