คํานํา
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จัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล
งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยการอาชีพฝาง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารฉบับนี้ จะเอื้ออํานวยประโยชนและเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ป
(พ.ศ. 2560-2562) ตอไป
งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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บทที่ 1
ภาพรวมของสถานศึกษา
1. ความเปนมา
1.1 ขอมูลพื้นฐาน ประวัติ ขนาด และที่ตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรใหขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ใหกวางสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในชนบทและตรงตามความตองการของตลาดแรงงานของทองถิ่น รวมทั้งเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศชาติจึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพ ประเภทวิทยาลัยการอาชีพ
ระดับอําเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมอาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความ
ตองการของทองถิ่นรวมทั่วประเทศ อันเปนการสงเสริมและพัฒนากําลังคนของประเทศ ใหมีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล
นายสังขทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีผูรวมกอตั้งวิทยาลัยการอาชีพฝาง คือ นายบุญเทียม
เจริ ญ ยิ่ ง อธิ บ ดี ก รมอาชี ว ศึ ก ษา นายอั ม พร ภั ก ดี ช าติ ผู อํ า นวยการกองการศึ ก ษาอาชี พ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา คือ นายไพรัช วิมาลา ซึ่งดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา นายนิโรจน แสงพงษ
ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เปนสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งอยู
เลขที่ 199 หมู 11 บานหนองยาว ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม บนเนื้อที่ 210 ไร
เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ใหกวางขวางสอดคลองและเพียงพอแกความตองการของ
ประชาชนในชนบท และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น รวมทั้งความกาวหนาทางดาน
ขอมูล ขาวสาร เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศชาติ
การดําเนินงานในปจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพฝางเปดทําการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายประเภทวิชาที่ทําการ
เปดสอน คือ 1. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม มี 7 สาขางาน 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 3 สาขางาน
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มี 1 สาขางาน ภายใตการบริหารงานของ นายปญญา ชางงาน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และนายนิโรจน แสงพงษ ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา นางสาวเสาวรัตน ใชสงคราม ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร นายสม
จิตร ธงหอย ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ และ นายชาลัน คุณหลวง ทําหนาที่รองผูอํานวยการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

ปรัชญา ของวิทยาลัย
“วินัยดี มีคุณธรรม รูนําวิชา พัฒนาอาชีพ”
อัตลักษณ
“สุภาพเรียบรอย มีระเบียบวินัย”
เอกลักษณ
“สถานศึกษาแหงการเรียนรูดานวิชาชีพ ภายใตภูมิทัศนที่สวยงาม ”
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เปนวิทยาลัยขนาดกลาง ตั้งอยูเลขที่ 199 หมู 11 ถนนโชตนา
ต.แมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110 มีเนื้อที่จํานวน 210 ไร

อ.แม่อาย

พม่า

อ.แม่สรวย

อ.ฝาง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ไป อ.ไชยปราการ
อ.ไชยปราการ

1.2 สภาพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูหางไกลจากจังหวัดเชียงใหมประมาณ 150 กิโลเมตร
มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยเฉพาะ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอไชยปราการ ซึ่งประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร อาศัยอยูในชนบท มีสภาพเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง
สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของอํ า เภอ เป น อํ า เภอหนึ่ งในจั งหวั ดเชีย งใหม พื้น ที่ส ว นใหญ เป น ภูเ ขาสู ง
ประชากรมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อําเภอฝางตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับ
เขตการปกครองขางเคียงดังนี้
•
•
•
•

ทิศเหนือ ติดตอกับรัฐฉาน (ประเทศพมา) และอําเภอแมอาย
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอแมอาย
ทิศใต ติดตอกับอําเภอแมสรวย (จังหวัดเชียงราย) และอําเภอไชยปราการ
ทิศตะวันตก ติดตอกับรัฐฉาน (ประเทศพมา)

มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 111,562 คน โดยอําเภอฝาง มีความหนาแนนของประชากรจํานวน
125.6 คน/ตร.กม.
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในอําเภอฝาง มีดังนี้
•

ดอยอางขาง

ดอยอางขาง เปนที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอางขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม ไมดอกเมืองหนาว งาน
สาธิตพืชไร พืชน้ํามัน โดยมุงที่หาผลิตผลที่มีคุณคาพอที่จะทดแทนการปลูกฝนของชาวเขา และทําการสงเสริม
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแกชาวเขาในบริเวณใกลเคียง โดยมีชาวเขาเผาตางๆ ไดแก เผามูเซอดํา ปะหลอง จีน
ฮอ และไทยใหญ นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงทดลองปลูกไมผลเมืองหนาว ไดแก ทอ บวย พลัม ฯลฯ
พืชผักเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร เชน แครอท ผักสลัดตางๆ สวนสมุนไพร แปลงดอกไม เชน คารเนชั่น
กุหลาบ แอสเตอร เบญจมาศ ฯลฯ โรงบรรจุผ ลไมเพื่อสงจําหนายและสหกรณของโครงการ ซึ่งจําหนาย
ผลิตผลที่ปลูกในบริเวณโครงการใหแกนักทองเที่ยวตามฤดูกาล
ดอยอางขาง เปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดเชียงใหม อยูในเขตพื้นที่ตําบลแมงอน อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซายเขาไปอีก 25 กม. ดอย
อางขางเปนเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพมา จุดเดนที่นักทองเที่ยวไปเยือนดอยอางขางคือการ
ไปเที่ยวชมดอกไมเมืองหนาวภายโครงการฯ สถานีเกษตรดอยอางขางไดรับการจัดตั้งเมื่อป 2512 ตามแนว
พระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อสงเสริมใหชาวเขาปลูกทดแทนฝน
และหยุดการทําลายปา ดอยอางขางมีลักษณะเปนแองที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนทองกะทะหรือเหมือนอาง
อยู ที่ร ะดั บ ความสูงประมาณ 1,400 เมตร ภายในโครงการมีสิ่งที่นาสนใจมาก เชน แปลงปลูกไมดอกไม
ประดับกลางแจง
แปลงปลูกไมในรม แปลงทดลองกุหลาบ แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในรม สวนทอ
สวนบวย ปาซากุระ ปาเมเปล พระตําหนักดอยอางขาง

•

อุทยานแหงชาติแมฝาง

อุทยานแหงชาติแมฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยูในเขตทองที่ ตําบลมอนปน อําเภอฝาง อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซอน เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาผีปนน้ํา เปนปาที่อุดมสมบูรณ
ประกอบดวยพันธุไม สัตวปาและของปาหลายชนิด มีจุดเดนทางธรรมชาติที่งดงาม เชน ถ้ําหวยบอน บอน้ํารอน
น้ําพุรอน หวยแมใจ เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม และสามารถเดินทางเขาไป
เที่ยวไดโดยสะดวกสบาย มีเนื้อที่ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร ไดประกาศจัดตั้งเปน
"อุทยานแหงชาติแมฝาง" เมื่อวันที่4 กันยายน 2543
•

โปงน้ํารอนฝาง

โปงน้ํารอนฝางเปนบอน้ํารอนธรรมชาติเกิดจากความรอนใตดิน มีไอรอนคุกรุนอยูตลอดเวลา อุณหภูมิ
ของน้ําประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีจํานวนมากมายหลายบอในพื้นที่ประมาณ 10 ไร (บอใหญมีไอน้ํา
รอนพุงขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร) อุทยานแหงชาติไดจัดบริการหองอาบน้ําแรและอบไอน้ํา บอน้ํารอนจะอยูกอน
ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติเล็กนอย และทางอุทยานแหงชาติไดจัดใหมีเสนทางศึกษาธรรมชาติขึ้นเขาผานปา
เบญจพรรณมาถึงบอน้ํารอน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร
•

น้ําตกโปงน้ําดัง

ตั้งอยูในเขต อุทยานแหงชาติแมฝาง เปนน้ําตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงามมีการไหลของน้ําที่สม่ําเสมอ
ชั้นบนสุดมีความสูงกวา 10 เมตร บริเวณน้ําตกมีถ้ําขนาดเล็กๆ พอใหคนเขาไปนั่งเลนได 3-4 คน เพดานถ้ํามี
น้ําหยดตลอดเวลาและเกิดเปนหินงอกเล็กๆ ไปทั่ว ตั้งอยูบริเวณเดียวกับหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ มฝ.3
(น้ําตกโปงน้ําดัง) บานแมสูนนอย ตําบลแมสูน อําเภอฝาง ตองเดินตามเสนทางเดินปาไปสูน้ําตก ระยะทางไปกลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระหวางทางผานปาดิบแลงที่รมครึ้มดวยไมใหญ บางชวงตองเดินขามลําธารที่มี
น้ําใสไหลเย็น กิจกรรม - ชมพรรณไม - ดูผีเสื้อ - เดินปาศึกษาธรรมชาติ – เที่ยวน้ําตก
•

ถ้ําหวยบอน

ถ้ําหวยบอนตั้งอยูในเขต อุทยานแหงชาติแมฝาง เปนถ้ําขนาดใหญ มีหินงอกหินยอยที่สวยงามมาก
มีความลึกจากปากถ้ําหนึ่งถึงอีกปากถ้ําหนึ่งประมาณ 324 เมตร กวางประมาณ 20-30 เมตร ภายในถ้ําไมมี
จุดอันตรายตอผูเขาชม ประมาณกลางถ้ําจะพบโถงถ้ําใหญซึ่งจุคนไดประมาณ 40-50 คน สภาพถ้ําเต็มไปดวย
เสาหินและหินงอกหินยอยขนาดตางๆ และบริเวณใกลเคียงมีถ้ําเล็กถ้ํานอยประมาณ 10 ถ้ํา อยูหางจากอําเภอ
ฝางประมาณ 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางเทาจากบอน้ํารอนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
•

วัดเจดียงาม

วัดเจดียงามสันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2021 เดิมเปนวัดราง ตอมาเมื่อป พ.ศ.2475 ทานพระ
ครูโสภณเจติยาราม อดีตเจาคณะอําเภอฝาง ไดทําการบูรณะพัฒนาขึ้นมาเปนวัด เดิมชื่อวา “วัดหัวกาด”
ตอมาชื่อวา “วัดหนองไผ” (จากคําบอกเลาถวายของพระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย เจาอาวาสวัด
สําเภอ อดีตเจา คณะจังหวั ดเชี ยงใหม )และตั้งชื่อใหมวา “วัดเจดียงาม” ตามองคพระธาตุเจดียงาม ไดรับ
พระราชทานพัทธสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2475 เขตพัทธสีมา กวาง 60 เมตร ยาว 80 เมตร และ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2541 ไดมีพระบรมราชองคการโปรดเกลาฯ ใหวัดเจดียงามไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซึ่งมีความกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2542
พุทธศักราช 2536 ไดมีการสรางอุโบสถขึ้นมา 1 หลังโดยทําการวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2536 โดยพระเดชพระคุณเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวงวรปุญญมหาเถระ ป.ธ.9)
เจาอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ เจาคณะใหญหนเหนือไดเมตตาเปนประธานวางศิลาฤกษ ซึ่งเปนอุโบสถหลังนี้
สรางดวยศิลปะแบบไทยลานนาผสมศิลปะแบบภาคกลาง โดยใชไมสักแกะสลักลงรักปดทองผนังดานนอก
อุโบสถเขียนลายรดน้ํา ประกอบเปนภาพลายรดน้ํา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุยเดช สวนผนังดานในอุโบสถแกะสลักเปนภาพทศชาติ และมหาชาติทําการลงรักปดทอง และเขียนภาพ
ไตรภูมิพระรวง ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวลานนาในอดีต และวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาว
ไทเขินเมืองเชียงตุง พรอมกันนี้ยังไดเขียนภาพประวัติของพอขุนเม็งรายมหาราชผูปกครองเมืองฝางไวในอุโบสถ
ดวย
อุโบสถหลังนี้ใชเวลาในการกอสรางเปนระยะเวลา 7 ป (2536-2542) จึงจะแลวเสร็จ โดยมีชาง
ผูชํานาญการในการแกะสลักไมสักทองจํานวน 5 ชุด สิ้นทุนทรัพยในการกอสรางเปนจํานวนเงิน 22 ลาน
5 แสนบาท
•

อนุสาวรียสมเด็จพระเจาฝางอุดมสิน-พระนางสามผิว

อนุสาวรีย พระเจาฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บอน้ําซาววา)ตั้งอยูที่ สวนสุขภาพ หนาวัดพระบาท
อุดม ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

แบบแปลนแผนผังวิทยาลัยการอาชีพฝาง

2. สภาพปจจุบัน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี/ปทส.
ป 1

ป 2

รวมทั้งสิ้น

ป 1

ป 2

ป3

รวม

ป 1

ป 2

รวม

รวม

- สาขางานยานยนต
สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

176

122

124

422

25

65

90

512

- สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส

93

56

36

185

10

56

66

251

50

33

29

112

6

7

13

125

- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง
- สาขางานซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

46

7

5

58

10

10

68

17

29

13

59

รวม

382

247

207

836

51

128

179

956

- สาขางานการบัญชี
- สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

114

95

118

327

22

67

89

416

47

49

36

132

10

12

22

154

- สาขางานการตลาด

70

64

11

145

20

15

35

180

รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

231

208

165

604

52

94

146

751

17

33

33

83

11

11

94

17

33

33

83

11

11

94

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล

สาขาวิชาโลหะการ

59

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

- สาขางานการโรงแรม
รวม

ลําดับ

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2560

สาขาวิชา

สาขางาน

แผนรับ

ระดับ ปวช.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการโรงแรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขางานยานยนต
สาขางานผลิตภัณฑ
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานซอมบํารุงอุตสาหกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการโรงแรม
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต (ปกติ)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
สาขางานไฟฟากําลัง (ปกติ)
สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาคี)
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (ปกติ)
สาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม (ทวิภาคี)
สาขางานการบัญชี (ปกติ)
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปกติ)
สาขางานบริการอาหารและเครื่อมดื่ม (ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งหมด

120
20
60
30
25
80
60
40
25
460
30
20
30
20
20
20
40
30
20
20
20
270
730

ลําดับ

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2561

สาขาวิชา

สาขางาน

แผนรับ

ระดับ ปวช.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาชางซอมบํารุง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการโรงแรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขางานยานยนต
สาขางานผลิตภัณฑ
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานซอมบํารุงอุตสาหกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการโรงแรม
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคยานยนต (ปกติ)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
สาขางานไฟฟากําลัง (ปกติ)
สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอรระบบเครือขาย (ปกติ)
สาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม (ทวิภาคี)
สาขางานการบัญชี (ปกติ)
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิภาคี)
สาขางานบริการอาหารและเครื่อมดื่ม (ทวิภาคี)
รวม
รวมทั้งหมด

120
20
60
30
25
80
60
40
25
460
30
20
30
20
20
20
40
30
20
20
20
270
730

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562
ลําดับ

สาขาวิชา

สาขางาน

แผนรับ

ระดับ ปวช.
1

สาขาวิชาชางยนต

สาขางานยานยนต

100

2

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขางานผลิตภัณฑ

20

3

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขางานไฟฟากําลัง

60

4

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

30

5

สาขาวิชาชางซอมบํารุง

สาขางานซอมบํารุงอุตสาหกรรม

25

6

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

80

7

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

40

8

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

40

9

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป

40

10

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานการโรงแรม

25
460

1

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต (ปกติ)

25

2

สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)

15

3

สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต (ทวิภาคี)

20

สาขางานไฟฟากําลัง (ปกติ)

20

สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาคี)

15

4

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

5

รวม
ระดับ ปวส.

6

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

สาขางานคอมพิวเตอรระบบเครือขาย (ปกติ)

20

7

สาขาวิชาเทคโนโลยีปโ ตรเลียม

สาขางานเทคโนโลยีปโ ตรเลียม (ทวิภาคี)

20

8

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี (ปกติ)

25

สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)

15

9
10

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)

20

11

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)

20

12

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิภาคี)

20

13

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

สาขางานบริการอาหารและเครื่อมดื่ม (ทวิภาคี)

20

รวม

255

รวมทั้งหมด

715

2.2 จํานวนบุคลากร

อัตรากําลัง
ในปงบประมาณ 2560
อัตรากําลังของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
อัตรากําลังของสถานศึกษาแหงนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร
ขาราชการ
ผูเชี่ยวชาญ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ครู – อาจารย (เงินอุดหนุน)
เจาหนาที่ (ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงการศึกษา)

5
12
5
8
41
17

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เจาหนาที่ (ลูกจางชั่วคราวเงินอุดหนุน)
ยาม

7

คน

2

คน

รวมทั้งสิ้น 97

คน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ไดจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ดังนี้
หลักสูตรที่เปดสอน
1) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 9 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาวิชาชางยนต
1.1.1 สาขางานชางยนต
1.2 สาขาวิชาชางซอมบํารุง
1.2.1 สาขางานชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล
1.3 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1.3.1 สาขางานโลหะการ
1.4 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
1.4.1 สาขางานชางไฟฟากําลัง
1.5 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1.5.1 สาขางานชางอิเล็กทรอนิกส
1.6 สาขาวิชาการบัญชี
1.6.1 สาขางานการบัญชี
1.7 สาขาวิชาการตลาด
1.7.1 สาขางานการตลาด
1.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.8.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.9 สาขาวิชาการโรงแรม
1.9.1 สาขางานการโรงแรม
2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 9 สาขาวิชาดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต
2.1.1 สาขางานเครื่องกล
2.2 สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
2.2.1 สาขางานเทคนิคโลหะ
2.3 สาขาวิชาไฟฟากําลัง
2.3.1 สาขางานติดตั้งไฟฟา
2.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
2.4.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
2.5 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
2.5.1 สาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
2.6 สาขาวิชาปโตรเคมี
2.6.1 สาขางานปโตรเคมี
2.7 สาขาวิชาการบัญชี
2.7.1 สาขางานการบัญชี
2.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.8.1 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟก
2.9 สาขาวิชาการโรงแรม และบริการ

2.9.1 สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม
3) หลักสูตรระยะสั้น
4.1 ประเภทวิชาพณิชยการ
4.1.1 วิชาพิมพดีดไทย – อังกฤษเบื้องตน
4.1.2 วิชาโปรแกรม MS-Windows,MS-Word,MS-Excel
4.1.3 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช Internet
4.2 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
4.2.1 วิชาชางซอมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
4.2.2 วิชาเครื่องยนตเล็ก
4.2.3 วิชาการขับรถยนต
4.2.4 วิชาชางติดตั้งไฟฟาในอาคาร
4.2.5 วิชาชางอลูมิเนียมประกอบอาคาร
4.2.6 วิชาชางเชื่อมไฟฟางานเหล็ก
4) หลักสูตร 9+1 , 12+1
4.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
4.1.1 วิชาชางรถจักรยานยนต
4.1.2 วิชาชางเชื่อมมิก
4.1.3 วิชาชางประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียม
4.1.4 วิชาชางนิวเมติกส ไฟฟา
4.1.5 วิชาชางซอมเครื่องคอมพิวเตอร
4.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4.2.1 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2556
จุดแข็ง
1. สถานศึกษามีโครงการที่สอดคลองเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
2. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน
3. มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารสถานศึกษา
4. มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5. มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคลองกับชุมชนและทองถิ่น
6. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาทุกดาน
7. มีสภาพแวดลอมที่สวยงามและเอื้อตอการจัดการเรียนรู
8. วิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและบริการวิชาชีพเหมาะสมกับความตองการของ
ชุมชน
สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
9. วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ และสอดคลองกับแผน
บริการวิชาชีพที่กําหนด
10. วิทยาลัย มีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

จุดพัฒนา
1. บุคลากรมีการเปลี่ยน และลาออกจากงานบอย
2. เงินงบประมาณสวนใหญใชเปนคาจางของครู และบุคลากร
3. นักเรียน นักศึกษา มีปญหาการออกกลางคันมาก
4. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ไมเพียงพอ และประสิทธิภาพต่ํา
5. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ เสื่อมสภาพ อายุการใชงาน
6. การจัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่ํา
7. ขาดทักษะในการจัดทําผลงานดานวิชาการ ของงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
8. การประชาสัมพันธในกาจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครู และนักเรียน
นักศึกษายังไมทั่วถึง
โอกาส

1. ชุมชนใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
2. มีผูเชี่ยวชาญทางภูมิปญญาทองถิ่นมีมากสามารถสนับสนุนครูภูมิปญญาแกวิทยาลัย
3. คาใชจายในการเรียนนอยผูปกครองที่มีรายไดต่ําสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนได
4. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเรียนดี เรียนฟรี 15 ป
5. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนทําใหความตองการแรงงานอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
6. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายสัดสวนผูเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 50: 50
7. ชุมชนยอมรับ ทั้ง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล หมูบาน และองคกรของรัฐ
8. ไดรับความรวมมือจากตางประเทศในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา
9. รัฐบาลใหความสําคัญ และนโยบายในการเพิ่มผูเรียนสายอาชีวศึกษา
10. เปนสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาของรัฐเพียงแหงเดียวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
11. ชุมชน และสังคมภายนอกใหการยอมรับคุณภาพของสถานศึกษา

ปญหา/อุปสรรค
1. คานิยมของผูปกครองสงลูกหลานเรียนตอสายสามัญ
2. สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรนอย
3. การคมนาคมเดินทางของนักศึกษาไมสะดวก
4. เขตพื้นที่เปนรอยตอหลายอําเภอมีปญหาดานยาเสพติด
5. ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในพื้นที่มีประสิทธิภาพต่ํา
6. ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา และการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
7. สถานประกอบการในพื้นที่เปนสถานประกอบการขนาดเล็กมีศักยภาพในการรับนักศึกษา
ฝกงานต่ํา
8. นักเรียน และครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาไมเขาใจ และขาดความรูการเรียนสาย
อาชีวศึกษา
9. ขาดการสนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนาอาคารเรียน และครุภัณฑในการเรียนการ
สอน
10. ขาดการสนับสนุนอัตราตําแหนงขาราชการครู

วิสัยทัศนวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปการศึกษา 2556 – 2558

ผลิต และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ และเปนคนดีของสังคม
พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปการศึกษา 2560-2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขยายโอกาสการศึกษาดานการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ
พัฒนาคุณภาพ ผูเรียน ครู และบุคลากร
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรู
พัฒนาระบบจัดการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายละเอียดอัตรากําลัง ประจําป 2560
จํานวน

ตําแหนง

ชาย

หญิง

ระดับตําแหนง
รวม

คศ.1
ชาย

1.ผูบริหาร

คศ.2

หญิง

คศ.3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
เอก โท ตรี ป.ตรี

3

2

5

-

1

-

1

3

-

-

4

1

-

3

2

5

0

1

0

1

3

0

0

4

1

0

แผนกวิชา อุตสาหกรรม

5

1

6

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

แผนกวิชา พณิชยการ

3

1

4

1

3

-

-

-

-

-

2

2

-

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

9

3

12

1

3

0

0

0

0

0

4

8

0

เจาหนาที่พนักงาน.....ระดับ....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เจาหนาที่พนักงาน.....ระดับ....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมผูบริหาร
2.ขาราชการครูผูสอน

ฯลฯ
รวมขาราชการครูผูสอน
3.ขาราชการพลเรือน

ฯลฯ

จํานวน
ตําแหนง
รวมขาราชการพลเรือน

ชาย

หญิง

ระดับตําแหนง
รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
เอก โท ตรี
ป.ตรี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

คนงาน (คนขับรถ)

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

นักการภารโรง

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

2

9

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

7

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

5

21

26

-

-

-

-

-

-

-

-

8

18

5

21

26

0

0

0

0

0

0

0

0

8

18

30

17

47

-

-

-

-

-

-

-

7

40

-

รวมครูจางสอน

30

17

47

0

0

0

0

0

0

0

7

40

0

รวมทั้งสิ้น

58

46

104

1

4

0

1

3

0

0

15

66

23

4.ลูกจางประจํา

ฯลฯ
รวมลูกจางประจํา
5.พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู
ฯลฯ
รวมพนักงานราชการ
6.ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่/คนงาน/ยาม
ฯลฯ
รวมลูกจางชั่วคราว
7.ครูจางสอน
ครูพเิ ศษ
ฯลฯ

ระบบโครงสรางบริหาร
วิทยาลัยไดใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองคกร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรวมกันคิด รวมตัดสินใจและปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

นายปญญา ชางงาน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

นางสาวเสาวรัตน ใชสงคราม

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายสมจิตร ธงหอย
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นายนิโรจน แสงพงษ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชาลัน คุณหลวง

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

โครงสรางการบริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นายปญญา ชางงาน

สถานศึกษา

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร
นายสมจิตร ธงหอย

หัวหนางานบริหารทั่วไป
นายดนัย ซาวคําเขต

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

นายสมจิตร ธงหอย

หัวหนางานวิทยบริการ
และหองสมุด
นางสาวภิราภัทร แซอึ้ง

หัวหนางานบุคลากร
นายศุทิชัย อายุมั่น

หัวหนางานการเงิน
นางวรนุช มาอินทร

หัวหนางานบัญชี
นางสาววราภรณ แกวฟู

หัวหนางานพัสดุ

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนฯ
นางไพรรินทร คํากอน
หัวหนางานวัดผล
และประเมินผล
นายสราวุธ ปนธะนะ
หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายเกียรติศักดิ์ วงศษา

หัวหนางานสื่อ
การเรียนการสอน
นายดลเดช พิทักษเขต

นายวีระพล กองบุญ
หัวหนาแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายดม ปจจวงค

นายกมล ศรีวิลัย

หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง

นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน

หัวหนางานทะเบียน
นางสาวชวาลินี สิงหคํา

รองผูอํานวยการ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
นายนิโรจน แสงพงษ

รองผูอํานวยการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายชาลัน คุณหลวง

หัวหนางานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นางสายนที ดําดิบ

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นายจําลอง สิงหคํา

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางสาวอัจฉรา ทองปน
หัวหนางานปกครอง
นายญาณศักดา โอสถ
หัวหนางานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นางสาวดารุณี วรรณเรศ
หัวหนางานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
นางฐิติมา สิงหใจ
หัวหนางานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
นายเกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค

หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชาญชัย จรัสศรี

นางสาวอัจฉรา ทองปน
หัวหนาแผนกวิชาการขาย

นางวรนุช มาอินทร

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางสาวพวงผกา เมถิน

หัวหนาแผนกวิชาซอมบํารุง
เครื่องจักรกล

นายวิสันต ปญญา

หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี

นางสายนที ดําดิบ

หัวหนางานศูนยขอมูล
สารสนเทศ
นายวรพงศ วงคอาย

หัวหนางานความรวมมือ
นายยุทธนา ออนชอน

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
วาที่ ร.ท.ไพรัช ชัยวรรณ

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นายจําลอง สิงหคํา

หัวหนาแผนกวิชายานยนต
นายรุง ชมภูมิ่ง

หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
หัวหนาสาขางาน
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
นายวรพงศ วงคอาย

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
นายศุทิชัย อายุมั่น

หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม
นายสิรภพ อินตายวง

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
การคา และประกอบธุรกิจ
นางสาวอังศุมาลิน สุริยา

บทที่ 2
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ปรัชญาสถานศึกษา
2. วิสัยทัศน

“วินัยดี มีคุณธรรม รูนําวิชา พัฒนาอาชีพ”

ผลิต และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ และเปนคนดีของสังคม
3. พันธกิจ
1. ขยายโอกาสการศึกษาดานการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพ ผูเรียน ครู และบุคลากร
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
5. สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรู
7. พัฒนาระบบจัดการบริหารสถานศึกษา
4. การดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.1 นโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาไทย สูความทันสมัยปฏิรูปการอาชีวศึกษาไทย
สูความทันสมัย เพื่อไทยเขมแข็ง
1.
2.

3.
4.

กรอบนโยบาย
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ของ ผูเรียน บุคลากร วิทยาลัย หลักสูตร/ตํารา/วิธีการเรียนการสอนและ
วิธีการวัดและประเมินผล
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทย
- จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification-VQ)
- จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- จัดสอบวัดคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา V-Net (Vocational National Education Test)
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมติของ ค.ร.ม.
- ทดลองและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันที่เหมาะสม
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับและเตรียมความพรอมในการกาวสูความเปนสากล
- ดําเนินงานตามโครงการ SP2 พัฒนาสถานศึกษาและหนวยงานใหเปนศูนยกลางการฝกอบรม
และการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ (International Vocational
Education Training Hub)
- เตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรีดานการศึกษาของ ASEAN ภายในป 2019 หรือ
2562

วิสัยทัศน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) คือ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
มีคุณภาพ
เปาหมายภายในป 2562 เนนหลัก 3 ประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวน 4 ประการหลัก
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (ผูเรียนยุคใหม)
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูเรียนยุคใหม ตอง
1. เกง หมายถึง การมีความรูดานวิชาการ เนนหนักกลุมวิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
2. ดี หมายถึง การมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีสุข หมายถึง สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูในโรงเรียนตองสงเสริมใหเด็กมีความสุขในการเรียน
และมีความสุขที่จะเรียนรู
4. มีความภูมิใจในความเปนไทย
5. มีทักษะอาชีพและประสบการณ หมายถึง มีทักษะในสาขาอาชีพที่เรียนรวมถึงการไดรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ คือ ดานการเงิน การบัญชี การตลาด และการ
ประกอบธุรกิจอยางสรางสรรค
6. มีทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากร ทุกกลุม
1. ผูบริหาร
2. ครู/ ครูอัตราจาง/ พนักงานราชการ
3. บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
- พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและภาพลักษณของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศ ความชํานาญและ
ความเชี่ยวชาญตาม Area of Excellence,center of Excellence ตามยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด/ จังหวัด
- พัฒนาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอมตามนโยบาย 3 ดี (3D)
- พัฒนาคุณภาพหองเรียน Smart Classroom
- มีระบบดูแลและติดตามนักเรียนที่ดี
การพัฒนาหลักสูตร ตํารา วิธีการเรียนรู วิธีการวัดผลประเมินผล
- พัฒนาสาขาการเรียนการสอนและหลักสูตรทุกระดับ ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
รวมทั้ง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี
- ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาตํารา สื่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

- พัฒนาวิธีการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรียนรูจากสภาพจริง
เรียนรูจากการปฏิบัติและจากประสบการณจริง
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนเนนการประเมินตามสภาพจริง
5. ยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา
ยุทธศาสตร 1 : การขยายโอกาสการศึกษาดานการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ อยางทั่วถึง
และเปนธรรม
เปาประสงค : เพื่อจัดการเรียนการสอนดานการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพใหแกประชาชน
ในทองถิ่น อยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
กลยุทธที่ 1.1 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางทั่วถึง และเปนธรรม
1.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบ
1.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานอกระบบ
1.1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.4 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
1.1.5 โครงการฝกอบรมวิชาชีพใหกับผูดอยโอกาส
1.1.6 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ
1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม
กลยุทธที่ 1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

การจัดฝกอบรมวิชาชีพแกประชาชนอยางทั่วถึง และเปนธรรม
โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โครงการสงเสริมอาชีพผูดอยโอกาสแกผูวางงาน (108 อาชีพ)
โครงการพิเศษ และบริการชุมชน

กลยุทธที่ 1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

การเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีวศึกษา
โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
โครงการลดการออกกลางคัน (Drop Out)
โครงการสรางภาพลักษณ ของสถานศึกษา และการเรียนดานอาชีวศึกษา
โครงการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกผูมีงานทํา และประชาชน
ทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียน ครู และบุคลากร
เปาประสงค : เพื่อผลิต และพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากร ดานอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ
กลยุ ท ธ ที่ 2.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการอาชี ว ศึ ก ษา และการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ร ว มกั บ สถาน
ประกอบการ
2.1.1 โครงการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพ
2.1.2 โครงการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพระยะสั้น
2.1.3 โครงการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ

2.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของ
อุตสาหกรรมใหม และทองถิ่น
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม
2.2.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูเรียนอาชีวศึกษา
2.2.3 โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.2.4 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.5 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2.3 การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2.3.1 โครงการพัฒนาสื่อ ICT ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3.2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลระบบทวิภาคี
2.3.3 โครงการพัฒนาสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
กลยุทธที่ 2.4 การพัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา
2.4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ
2.4.2 โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
2.4.3 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการสอบ V-net
กลยุทธที่ 2.5 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาสูอาเซียน
2.5.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
2.5.2 โครงการฝกงานในสถานประกอบการภายใน และตางประเทศ
2.5.3 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2.6 การพัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากร
2.6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง
2.6.2 โครงการศึกษาดูงานดานการอาชีวศึกษา ทั้งใน และตางประเทศ
2.6.3 โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น
2.6.4 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครูและบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูเรียน ครู และ
บุคลากร
เป า ประสงค : เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น ครู และบุ ค ลากร ให มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูเรียน
3.1.1 โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.1.2 โครงการเชิดชูนักเรียน นักศึกษา ผูมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
คุณลักษณะที่พึงประสงค
3.1.3 โครงการควบคุมปญหา และลดความเสี่ยงที่เกิดกับวัยรุน
3.1.4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพสารเสพติดในสถานศึกษา
3.1.5 โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
3.1.6 โครงการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน โดยกิจกรรมองคการวิชาชีพ
กุลยุทธที่ 3.2 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และบุคลากร
3.2.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และบุคลากร
3.2.2 โครงการเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
เปาประสงค : เพื่อสรางความรวมมือในการใชศักยภาพของบุคลากร และองคกรทุกภาคสวนในทองถิ่น
ใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ
กลยุ ท ธ ที่ 4.1 การแสวงหาความร ว มมือ กับ สถาบั น การศึก ษา และสถานประกอบการดา นการ
อาชีวศึกษาทั้งใน และตางประเทศ
4.1.1 โครงการความรวมมือจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการ ทั้งใน และตางประเทศ
4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับสถานศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.1.3 โครงการความรว มมื อจั ดการเรี ย นการสอนกั บ ศู น ย พัฒ นาปโ ตรเลี ย มภาคเหนื อ
กรมการพลังงานทหาร
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และถายทอดองคความรู เพื่อการประกอบอาชีพ
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ในการพัฒนา ประยุกตองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพ
กลยุทธที่ 5.1 การแสวงหาความรวมมือดานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐทั้งในและ
ตางประเทศ
5.1.1 โครงการสรางความรวมมือดานแหลงเงินทุน และสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย
พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ทั้งใน และตางประเทศ
5.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ ทั้งใน และตางประเทศ
กลยุทธที่ 5.2 การเสริมสรางองคความรูเพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและถายทอดองค
ความรู เทคโนโลยีดานการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ
5.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
5.2.2 โครงการสงเสริมการวิจัย พัฒนาตอยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และหุนยนต
5.2.3 โครงการเชิดชูเกียรติผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และหุนยนต

กลยุทธที่ 5.3 การสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
5.3.1 โครงการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐตอสาธารณชน
5.3.2 โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรู
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาอาชีพของชุมชน
กลยุทธที่ 6.1 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.1.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรู
เฉพาะทาง
6.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษา
6.1.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนภายในสถานศึกษา
6.1.5 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
6.1.6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูในชุมชน
6.2.1 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ สูการเปนผูประกอบการ
6.2.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
6.2.3 โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการดานวิชาชีพ และภาษาตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา และผูบริหาร ใหมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหาร กลยุทธที่ 7.1 การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
7.1.1 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
7.1.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
7.1.3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กลยุทธที่ 7.2 การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษา
7.2.1 โครงการพัฒนาผูบริหารระดับหัวหนางาน และหัวหนาสาขาวิชา
7.2.2 โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงานของผูบริหาร ทั้งใน และตางประเทศ
7.2.3 โครงการสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา
7.2.4 โครงการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
7.2.5 โครงการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

กลยุทธที่ 7.3 สงเสริม และสนับสนุนการใชองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
7.3.1 โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
7.3.2 โครงการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ
6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ไดมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไวตอนหนึ่งวา
“...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวา พอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอ
ในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุด จากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟ
อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯถวายรางวัล The Human Development
Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมี
ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาที่สามารถเริ่มไดจากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน
และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด เปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องคการ
สหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูรัชกาลที่ 9 นี้ นับวาเปนแนวคิด
สําคัญที่สุดในการ สอนคน ซึ่งนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน ซึ่งคํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ
พรอมๆ กัน คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและ
ไกล เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
3.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
ความรอบคอบที่ จ ะนํ า ความรู เ หล า นั้ น มาพิ จ ารณาให เ ชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

3.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ชื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวา
จะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี

บทที่ 3
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในดานการจัดการศึกษาวิชาชีพควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา โดยไดแบงเปนดานๆ
ดังนี้
1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธในการพัฒนา
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละ
ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลีย่ สะสม
2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับ
ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพ
ของผูเรียน
ตัว บง ชี้ 1.3 รอยละของ
ผู เ รี ย นที่ ผ า นเกณฑ ก าร
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ตัว บง ชี้ 1.4 รอยละของ
ผู เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา น
อ า ชี ว ศึ ก ษ า (V-NET)
ตั้ ง แต ค า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไป

เปาหมาย (Target) ป
2560 2561 2562
รอยละ รอยละ รอยละ
80
85
90
รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ยุทธศาสตร
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการประกัน
-โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ กั น -โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ กั น ยุทธศาสตร
คุณภาพภายในทุก
คุ ณ ภาพภายในทุ ก คุ ณ ภาพภายในทุ ก
6
แผนกวิชา
แผนกวิชา
แผนกวิชา
กลยุทธ
6.1
-โครงการสํารวจ
-โครงการสํารวจ
-โครงการสํารวจ ยุทธศาสตร
ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจของ
4
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
กลยุทธ
4.1
-โครงการติว-เตอร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและสอบ
V-net
-โครงการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
ทุกแผนกวิชา
-โครงการติว-เตอร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและสอบ
V-net

-โครงการติวเตอร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและสอบ
V-net
-โครงการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
ทุกแผนกวิชา
-โครงการติวเตอร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและสอบ
V-net

-โครงการติวเตอร
ยุทธศาสตร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
2
ความพรอมกอนการ
กลยุทธ
ประเมินมาตรฐาน
2.4
วิชาชีพและสอบ
V-net
-โครงการทดสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
ทุกแผนกวิชา
-โครงการติวเตอร
ยุทธศาสตร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
2
ความพรอมกอนการ
กลยุทธ
ประเมินมาตรฐาน
2.4
วิชาชีพและสอบ
V-net

เปาหมาย (Target) ป
2560 2561 2562
ตัวบงชี้ 1.5 รอยละของ รอยละ รอยละ รอยละ
ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
60
65
70
จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(VNET)ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ 1.6 รอยละของ รอยละ รอยละ รอยละ
ผูเรียนที่ผานเกณฑการ
80
85
90
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
ตัวบงชี้ (KPI)

ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1.7 ร อ ยละ
ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลั ก สู ต รเที ย บกั บ
แรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่
ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษา
ตอภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับ
ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน
หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการ Career
-โครงการ Career
-โครงการ Career
English
English
English
-โครงการติว-เตอร
-โครงการติวเตอร
-โครงการติวเตอร
กวดวิชาเพื่อเตรียม
กวดวิชาเพื่อเตรียม
กวดวิชาเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการ ความพรอมกอนการ ความพรอมกอนการ
ประเมินมาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและสอบ
วิชาชีพและสอบ
วิชาชีพและสอบ
V-net
V-net
V-net
-โครงการทดสอบ
-โครงการทดสอบ
-โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทุก มาตรฐานวิชาชีพทุก มาตรฐานวิชาชีพทุก
แผนกวิชา
แผนกวิชา
แผนกวิชา
-โครงการประกัน
-โครงการประกัน
-โครงการประกัน
คุณภาพแตละแผนก คุณภาพแตละแผนก คุณภาพแตละแผนก
วิชา
วิชา
วิชา
-โครงการนิเทศการ
-โครงการนิเทศการ
-โครงการนิเทศการ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
ภายใน ป 2561
ภายใน ป 2562
ป 2560
-โครงการสอบถาม
-โครงการสอบถาม
-โครงการสอบถาม
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับผูสําเร็จ
เกี่ยวกับผูสําเร็จ
เกี่ยวกับผูสําเร็จ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
-โครงการติดตาม
-โครงการติดตาม
-โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
-โครงการลงนาม
-โครงการลงนาม
-โครงการลงนาม
ความรวมมือและเชิด ความรวมมือและเชิด ความรวมมือและเชิด
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ
-โครงการสํารวจ
-โครงการสํารวจ
-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
-โครงการลงนาม
-โครงการลงนาม
-โครงการลงนาม
ความรวมมือและเชิด ความรวมมือและเชิด ความรวมมือและเชิด
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.4

ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1

ยุทธศาสตร
4
กลยุทธ
4.1
ยุทธศาสตร
4
กลยุทธ
4.1
ยุทธศาสตร
4
กลยุทธ
4.1

2. ดานการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
กลยุทธในการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ
คุณภาพในการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ
คุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับ
คุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียน การสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับ
คุณภาพในการฝกงาน

เปาหมาย (Target) ป
2560 2561 2562
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ยุทธศาสตร
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการจัดทํา
-โครงการจัดทํา
-โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร
หลักสูตรฐาน
หลักสูตรฐาน
หลักสูตรฐาน
2
สมรรถนะรายวิชาชีพ สมรรถนะรายวิชาชีพ สมรรถนะรายวิชาชีพ
กลยุทธ
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
2.1
-โครงการอบรม
-โครงการอบรม
-โครงการอบรม
วิชาชีพครูในสถาน
วิชาชีพครูในสถาน
วิชาชีพครูในสถาน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-โครงการขยายผล
และการตอยอดการ
เขียนและการจัดการ
เรียนรู
-โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ

-โครงการขยายผล
และการตอยอด
การเขียนและการ
จัดการเรียนรู
-โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ

-โครงการขยายผล
และการตอยอดการ
เขียนและการจัดการ
เรียนรู
-โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

- โครงการสอบ Vnet

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
- โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
- โครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ,ปวส.

-โครงการขยาย
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการสอบ Vnet
-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
- โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
- โครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ,ปวส.

-โครงการขยาย
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการสอบ Vnet
-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
- โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
- โครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. ,ปวส.

ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.2
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.4
ยุทธศาสตร
4
กลยุทธ
4.1

3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธในการพัฒนา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

ดี

ดี

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
อัตลักษณ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร

ดี

ดี

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการเชิดชูเกียรติ -โครงการเชิดชูเกียรติ -โครงการเชิดชูเกียรติ
และยกยองดาน
และยกยองดาน
และยกยองดาน
วิชาการ วิชาชีพของ วิชาการ วิชาชีพของ วิชาการ วิชาชีพของ
ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ทางการศึกษาของ
ทางการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพ
ฝาง งปม.2560
ฝาง งปม.2561
ฝาง งปม.2562
-โครงการสอบถาม
-โครงการสอบถาม
-โครงการสอบถาม
ความพึงพอใจในการ ความพึงพอใจในการ ความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของ
ดําเนินงานของ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
ผูประกอบการรถ
ผูประกอบการรถ
ผูประกอบการรถ
รับสงนักเรียน
รับสงนักเรียน
รับสงนักเรียน
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
-โครงการกิจกรรม
-โครงการกิจกรรม
-โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดาน
พัฒนาผูเรียนดาน
พัฒนาผูเรียนดาน
สงเสริมคุณธรรม
สงเสริมคุณธรรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
-โครงการแขงขัน
-โครงการแขงขัน
-โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพแผนก ทักษะวิชาชีพแผนก ทักษะวิชาชีพแผนก
-โครงการประเมิน
-โครงการประเมิน
-โครงการประเมิน
คุณภาพการ
คุณภาพการ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-โครงการประเมิน
-โครงการประเมิน
-โครงการประเมิน
คุณภาพการ
คุณภาพการ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโดย
สถานศึกษาโดย
สถานศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
3
กลยุทธ
3.2

ยุทธศาสตร
7
กลยุทธ
7.2

ยุทธศาสตร
2,3
กลยุทธ
2.2,3.1
ยุทธศาสตร
7
กลยุทธ
7.2

ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดี
ดี
ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการจัดทําขอมูล -โครงการจัดทําขอมูล -โครงการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ (V-net) สารสนเทศ (V-net) สารสนเทศ (V-net)
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
กับวิทยาลัยการ
กับวิทยาลัยการ
กับวิทยาลัยการอาชีพ
อาชีพฝาง
อาชีพฝาง
ฝาง
-โครงการอบรมการ -โครงการอบรมการ -โครงการอบรมการ
จัดทําระบบควบคุม จัดทําระบบควบคุม จัดทําระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา
-โครงการควบคุม
-โครงการควบคุม
-โครงการควบคุม
ความเสี่ยง 5 ดาน
ความเสี่ยง 5 ดาน ความเสี่ยง 5 ดาน
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
ผูประกอบการรับสง ผูประกอบการรับสง ผูประกอบการรับสง
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
-โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
-โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมภูมิ
สภาพแวดลอมภูมิ
สภาพแวดลอมภูมิ
ทัศนภายใน
ทัศนภายใน
ทัศนภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.4

ดี

ดี

ดี

ยุทธศาสตร
7
กลยุทธ
7.1

ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับ
คุณภาพในการจัดการ
ระบบดูแลนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนา
และสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่
หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงานศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

-โครงการจัดทําหอง
เก็บเอกสาร 1 หอง

-โครงการจัดทําหอง
เก็บเอกสาร 1 หอง

-โครงการจัดทําหอง
เก็บเอกสาร 1 หอง

ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1

ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับ
คุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือขายทั้งในประเทศ
และ หรือตางประเทศ

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

-โครงการพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง ประจําป
การศึกษา 2557
-โครงการประกัน
คุณภาพการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
-โครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นและ
หนวยงานภายนอก
ของวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง งปม.
2560

-โครงการพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง ประจําป
การศึกษา 2558
-โครงการประกัน
คุณภาพการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
-โครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นและ
หนวยงานภายนอก
ของวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง งปม.
2561

-โครงการพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง ประจําป
การศึกษา 2559
-โครงการประกัน
คุณภาพการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ
-โครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นและ
หนวยงานภายนอก
ของวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง งปม.
2562

ยุทธศาสตร
3
กลยุทธ
3.2
ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.6
และ
ยุทธศาสตร
5
กลยุทธ
5.1

ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.2
ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1

4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธในการพัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ 4.1 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ยุทธศาสตร
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
- โครงการ
- โครงการ
- โครงการ
ยุทธศาสตร
อาชีวศึกษารวมดวย อาชีวศึกษารวมดวย อาชีวศึกษารวมดวย
1
ชวยประชาชน
ชวยประชาชน
ชวยประชาชน
กลยุทธ
- โครงการศูนยฝก
- โครงการศูนยฝก
- โครงการศูนยฝก
1.2
อาชีพชุมชน ( Fix it อาชีพชุมชน ( Fix it อาชีพชุมชน ( Fix it
center)
center)
center)
- โครงการอาชีว
- โครงการอาชีว
- โครงการอาชีว
บริการชวยเหลือ
บริการชวยเหลือ
บริการชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้าํ ทวม
ผูประสบภัยน้าํ ทวม ผูประสบภัยน้าํ ทวม
- โครงการอําเภอยิ้ม - โครงการอําเภอยิ้ม - โครงการอําเภอยิ้ม
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่
- โครงการฝกอาชีพ
- โครงการฝกอาชีพ - โครงการฝกอาชีพ
รวมกับ ตํารวจ
รวมกับ ตํารวจ
รวมกับ ตํารวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
- โครงการสอน 108 - โครงการสอน 108 - โครงการสอน 108
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
- โครงการสานรัก
- โครงการสานรัก
- โครงการสานรัก
สานฝน ครอบครัว
สานฝน ครอบครัว
สานฝน ครอบครัว
เขมแข็ง
เขมแข็ง
เขมแข็ง
- โครงการมหกรรม
- โครงการมหกรรม
- โครงการมหกรรม
ถนนสายอาชีพ
ถนนสายอาชีพ
ถนนสายอาชีพ
- โครงการสงเสริม
- โครงการสงเสริม
- โครงการสงเสริม
อาชีพแกผูดอยโอกาส อาชีพแกผูดอยโอกาส อาชีพแกผูดอยโอกาส
และผูวางงาน
และผูวางงาน
และผูวางงาน

5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
กลยุทธในการพัฒนา
สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ
โครงการ
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรือ
งานวิจัย ของผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการอบรมเชิง
-โครงการอบรมเชิง
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
ปฏิบัติการจัดทํา
ปฏิบัติการจัดทํา
นวัตกรรมและ
นวัตกรรมและ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ
-โครงการประ
-โครงการประกวด
-โครงการประกวด
กวดผลงาน
ผลงานสิ่งประดิษฐใน ผลงานสิ่งประดิษฐใน
สิ่งประดิษฐใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-โครงการเผยแพร
-โครงการเผยแพร
-โครงการเผยแพร
ผลงานสิ่งประดิษฐ
ผลงานสิ่งประดิษฐตอ
ผลงานสิ่งประดิษฐตอ ตอสาธารณชน
สาธารณชน
สาธารณชน
-โครงการเชิดชู
-โครงการเชิดชูเกียรติ
-โครงการเชิดชูเกียรติ เกียรติผลงาน
ผลงานสิ่งประดิษฐ
ผลงานสิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ
-โครงการจัดทํา
-โครงการจัดทํา
-โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐของคนรุน
สิ่งประดิษฐของคนรุน สิ่งประดิษฐของคน
ใหม
ใหม
รุนใหม
-โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนา
หุนยนตควบคุมดวย
หุนยนตควบคุมดวย
หุนยนตควบคุมดวย ระบบปฏิบัตกิ าร
ระบบปฏิบัตกิ าร
ระบบปฏิบัตกิ าร
Android
Android
Android
-โครงการอบรมเชิง
-โครงการอบรมเชิง
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
ปฏิบัติการจัดทํา
ปฏิบัติการจัดทํา
นวัตกรรมและ
นวัตกรรมและ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ
สิ่งประดิษฐ
-โครงการประกวด
-โครงการประกวด
-โครงการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐใน ผลงานสิ่งประดิษฐใน ผลงานสิ่งประดิษฐใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-โครงการเผยแพร
-โครงการเผยแพร
-โครงการเผยแพร
ผลงานสิ่งประดิษฐตอ ผลงานสิ่งประดิษฐ
ผลงานสิ่งประดิษฐตอ
สาธารณชน
ตอสาธารณชน
สาธารณชน
-โครงการเชิดชูเกียรติ -โครงการเชิดชู
-โครงการเชิดชูเกียรติ
ผลงานสิ่งประดิษฐ
เกียรติผลงาน
ผลงานสิ่งประดิษฐ
-โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐ
-โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐของคนรุน -โครงการจัดทํา
สิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม
สิ่งประดิษฐของคน
ใหม
-โครงการพัฒนา
รุนใหม
-โครงการพัฒนา
หุนยนตควบคุมดวย
-โครงการพัฒนา
หุนยนตควบคุมดวย
ระบบ
หุนยนตควบคุมดวย ระบบ
ปฏิบัติการ Android ระบบ
ปฏิบัติการ Android
ปฏิบัติการ Android

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
5
กลยุทธ
5.1
และ
ยุทธศาสตร
5
กลยุทธ
5.2

ยุทธศาสตร
5
กลยุทธ
5.3

6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
กลยุทธในการพัฒนา
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ยุทธศาสตร
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
-โครงการสืบสาน
-โครงการสืบสาน
-โครงการสืบสาน
ยุทธศาสตร
ประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
3
ศิลปะพื้นบาน
ศิลปะพื้นบาน
ศิลปะพื้นบาน
กลยุทธ
-โครงการไหวครูและ -โครงการไหวครูและ -โครงการไหวครูและ
3.1
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันสถาปนาวิทยาลัย วันสถาปนาวิทยาลัย
-โครงการประกวด
ฯ
ฯ
มารยาทไทย
-โครงการประกวด
-โครงการประกวด
-โครงการวันสําคัญ
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ชาติ ศาสนา
-โครงการวันสําคัญ
-โครงการวันสําคัญ
พระมหากษัตริย
ชาติ ศาสนา
ชาติ ศาสนา
-โครงการแหเทียน
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
จํานําพรรษา
-โครงการแหเทียน
-โครงการแหเทียน
-โครงการสงเสริม
จํานําพรรษา
จํานําพรรษา
วัฒนธรรมทองถิ่น
-โครงการสงเสริม
-โครงการสงเสริม
ลอยกระทง
วัฒนธรรมทองถิ่น
วัฒนธรรมทองถิ่น
-โครงการปลูกตนไม
ลอยกระทง
ลอยกระทง
เนื่องในวันสําคัญทาง -โครงการปลูกตนไม -โครงการปลูกตนไม
ชาติ ศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทาง เนื่องในวันสําคัญทาง
พระมหากษัตริย
ชาติ ศาสนา
ชาติ ศาสนา
-โครงการพัฒนาที่
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
สําคัญทางศาสนา
-โครงการพัฒนาที่
-โครงการพัฒนาที่
ศิลปะ และวัฒนธรรม สําคัญทางศาสนา
สําคัญทางศาสนา
(ลูกเสือบริการ)
ศิลปะ และวัฒนธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม
-โครงการเสริมสราง
(ลูกเสือบริการ)
(ลูกเสือบริการ)
ประชาธิปไตยเลือกตั้ง -โครงการเสริมสราง -โครงการเสริมสราง
องคการวิชาชีพ อวท. ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
เลือกตั้ง องคการ
เลือกตั้ง องคการ
วิชาชีพ อวท.
วิชาชีพ อวท.

ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับ
คุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

-โครงการรณรงค
รักษาสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน
-โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร
และสิ่งประดิษฐของ
เหลือใช
-โครงการศึกษา
สภาพแวดลอมระบบ
นิเวศน
-โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม
-โครงการปลูกตนไม
เนื่องในวันสิ่งแวดลอม

ตัวบงชี้ (KPI)

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-โครงการรณรงค
รักษาสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน
-โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร
และสิ่งประดิษฐของ
เหลือใช
-โครงการศึกษา
สภาพแวดลอมระบบ
นิเวศน
-โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม
-โครงการปลูกตนไม
เนื่องในวัน

-โครงการรณรงค
ยุทธศาสตร
รักษาสิ่งแวดลอม
3
ภายในชุมชน
กลยุทธ
-โครงการประกวด
3.1
โครงงานวิทยาศาสตร
และสิ่งประดิษฐของ
เหลือใช
-โครงการศึกษา
สภาพแวดลอมระบบ
นิเวศน
-โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม
-โครงการปลูกตนไม
เนื่องในวัน

ตัวบงชี้ (KPI)

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562

ตัวบงชี้ที่ 6.3
ระดับคุณภาพใน
การสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับ
คุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
โลก
สิ่งแวดลอมโลก
สิ่งแวดลอมโลก
-โครงการปลูกปา
-โครงการปลูกปา
-โครงการปลูกปา
สรางฝาย เฉลิมพระ
สรางฝาย เฉลิมพระ สรางฝาย เฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหาคม เกียรติ 12 สิงหาคม เกียรติ 12 สิงหาคม
-โครงการกีฬาตานยา -โครงการกีฬาตานยา -โครงการกีฬาตานยา
เสพติด (กีฬาสี)
เสพติด (กีฬาสี)
เสพติด (กีฬาสี)
-โครงการเขารวมการ -โครงการเขารวมการ -โครงการเขารวมการ
แขงขันกีฬา อศจ.
แขงขันกีฬา อศจ.
แขงขันกีฬา อศจ.
ภาค ชาติ
ภาค ชาติ
ภาค ชาติ
-โครงการ R-V Star -โครงการ R-V Star -โครงการ R-V Star
-โครงการเขาคาย
-โครงการเขาคาย
-โครงการเขาคาย
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
-โครงการใหความรู
-โครงการใหความรู
-โครงการใหความรู
และสรางความเขาใจ และสรางความเขาใจ และสรางความเขาใจ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
ใหครู บุคลากร
พอเพียงใหครู
พอเพียงใหครู
-โครงการใหความรู
บุคลากร
บุคลากร
และสรางความเขาใจ -โครงการใหความรู
-โครงการใหความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง และสรางความเขาใจ และสรางความเขาใจ
ใหนักเรียนนักศึกษา
ดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
-โครงการคุณธรรม
พอเพียงใหนักเรียน
พอเพียงใหนักเรียน
จริยธรรม การออม
นักศึกษา
นักศึกษา
และนอมนําหลัก
-โครงการคุณธรรม
-โครงการคุณธรรม
ปรัชญาของ
จริยธรรม การออม
จริยธรรม การออม
เศรษฐกิจพอเพียงไป และนอมนําหลัก
และนอมนําหลัก
ใชในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในชีวิตประจําวัน
ใชในชีวิตประจําวัน

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
3
กลยุทธ
3.1

ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.2
และ
ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1

7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธในการพัฒนา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ
คุณภาพในการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

เปาหมาย (Target) ป
โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
2560
2561 2562
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
ดีมาก
ดีมาก ดีมาก -โครงการนิเทศการ
-โครงการนิเทศการ
-โครงการนิเทศการ
ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
ภายในเพื่อรองรับ
การประเมินจาก
ภายนอก รอบ 4
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-โครงการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง
SSR
-โครงการประกัน
คุณภาพแผนกวิชา
SAR

-โครงการจัดทํา
รายงานประเมิน
ตนเอง SSR
-โครงการประกัน
คุณภาพแผนกวิชา
SAR

-โครงการจัดทํา
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน สมศ.
รอบ 4
-โครงการจัดทํา
รายงานประเมิน
ตนเอง SSR ของครู
และนักเรียน
-โครงการประกัน
คุณภาพแผนกวิชา
SAR

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1
ยุทธศาสตร
6
กลยุทธ
6.1

8. ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธในการพัฒนา
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ
คุณภาพในการ
จัดทําแผนการ
บริหารจัดการการ
ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ
คุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการ
ของชุมชน สถาน
ประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ 8.3 ระดับ
คุณภาพในการ
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
รายวิชา

ตัวบงชี้ที่ 8.4 ระดับ
คุณภาพในการ
ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ยุทธศาสตร
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
- โครงการจัดทําแผน - โครงการจัดทําแผน - โครงการจัดทําแผน ยุทธศาสตร
ฝกอบรมวิชาชีพระยะ ฝกอบรมวิชาชีพ
ฝกอบรมวิชาชีพระยะ
1
สั้น
ระยะสั้น
สั้น
กลยุทธ
- โครงการสอนอาชีพ - โครงการสอนอาชีพ - โครงการสอนอาชีพ
1.2
ระยะสั้น
ระยะสั้น
ระยะสั้น
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1
- โครงการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
- โครงการสํารวจ
ความตองการฝก
วิชาชีพระยะสั้นใน
ชุมชน

- โครงการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
- โครงการสํารวจ
ความตองการฝก
วิชาชีพระยะสั้นใน
ชุมชน

- โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
1
สั้น
กลยุทธ
- โครงการสํารวจ
1.2
ความตองการฝก
และ
วิชาชีพระยะสั้นใน
ยุทธศาสตร
ชุมชน
2
กลยุทธ
2.1

- โครงการจัดทํา
แผนการเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
รวมกับสถาน
ประกอบการ

- โครงการจัดทํา
แผนการเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรวมกับสถาน
ประกอบการ

- โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร
แผนการเรียน
1
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
กลยุทธ
สั้นรวมกับสถาน
1.2
ประกอบการ
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1

- โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น

- โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น

- โครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น

ยุทธศาสตร
1
กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1

ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 8.5 ระดับ
คุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

ตัวบงชี้ที่ 8.6รอยละ
ของครูผูสอน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ไดรับการ
พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 8.7 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.8 รอย
ละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มี
ผลคะแนนการ
ฝกอบรม2.00 ขึ้น
ไป

ตัวบงชี้ที่ 8.9
รอยละของผูสําเร็จ
การฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับ
แรกเขา

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
- โครงการจัดทําแผน - โครงการจัดทําแผน - โครงการจัดทําแผน
ฝกอบรมชีพระยะสั้น ฝกอบรมชีพระยะสั้น ฝกอบรมชีพระยะสั้น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
1
กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1
ยุทธศาสตร
1
กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1

โครงการพัฒนา
ครูผูสอนอาชีพระยะ
สั้น

โครงการพัฒนา
ครูผูสอนอาชีพระยะ
สั้น

โครงการพัฒนา
ครูผูสอนอาชีพระยะ
สั้น

โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น

โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น

โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการ
1
หลักสูตรวิชาชีพระยะ กลยุทธ
สั้น
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1

โครงการวัดและ
ประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้น

โครงการวัดและ
ประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้น

โครงการวัดและ
ประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้น

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้

- โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้

ยุทธศาสตร
1
กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1
ยุทธศาสตร
1
กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
2.1

ตัวบงชี้ (KPI)
ตัวบงชี้ที่ 8.10
ระดับความพึงพอใจ
ของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมที่มีตอการ
นําความรู
ความสามารถไปใช
ประโยชน

เปาหมาย (Target) ป
2560
2561 2562
ดี

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม (Initiative)
ป งปม.2560
ป งปม.2561
ป งปม.2562
- โครงการติดตาม
- โครงการติดตาม
- โครงการติดตาม
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กลยุทธ
1.2
และ
ยุทธศาสตร
2
กลยุทธ
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บทที่ 4
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1. การเรียนการสอน
1.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 (มาตรา 8) ที่ตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีหลักสูตรกลางที่
กําหนดเปนแนวทางไว 3 ระดับ คือ
- หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) โดยใช ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2546
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพุทธศักราช 2546
- หลักสูตรระยะสั้น เปดสอนหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 75 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง ใหกับ
ประชาชนที่สนใจ และบริการฝกอาชีพระยะสั้นหลากหลายใหกับชุมชน
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ มุ ง เน น ให ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ และตลาดแรงงาน โดยจัดการเรียนการสอนเปน 3
รูปแบบ คือ
1.1.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติ เนน การจัดการสอนในรูป แบบการเรียน เปน ชิ้นงานเปน
โครงการ โดยการปรั บวิ ธีเ รีย น เปลี่ ยนวิธีสอน ปฏิรูป วิธีสอบ ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริง จําลองใน
สถานศึกษาเพื่อการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝก โดยแบงการจัดการเรียนการสอน และใหมี
การฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
1.1.2 การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการศึกษาที่รวมกับสถานประกอบการ เพื่อรวมจัดการศึกษาและ
ฝกอาชีพ โดยรวมกันกําหนดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาบุคคลเขา
ทํางานใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ แบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 18 สัปดาห และ
ภาคเรียนฤดูรอนประมาณ 6 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน สถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน คาบละ
60 นาที (1 ชั่วโมง)
2.3 เวลาเรียนสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
2.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําหนด 3 ป
2.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําหนด 2 ป
สํ า หรั บ ผู สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และกํ า หนดประมาณ 3 ป สํ า หรั บ ผู สํา เร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
3. โครงสรางหลักสูตร
ทั้ง ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ และหลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง และระดั บ
เทคโนโลยีบัณฑิต มีโครงสรางเหมือนกัน ดังนี้
3.1 หมวดวิชาสามัญ
3.2 หมวดวิชาชีพ

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
3.4 ฝกงาน
3.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวด เปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และ
ส ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช ก ระบวนการกลุ ม ทํ าประโยชน ใ หชุ ม ชน ทะนุ บํ ารุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
กิจกรรมที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น เชน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมชมรมตาง ๆ
5. โครงการ
สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดจัดทําโครงการในภาคเรียนสุดทาย กอนจบการศึกษา ไมนอยกวา 160
ชั่วโมง เพื่อใหผูเรียนประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยจัดทําเปนโครงการ
ตาง ๆ
6. การฝกงาน
- ระบบปกติ ผูเรียนตองฝกงานในสถานประกอบการจริง อยางนอย 1 ภาคเรียน โดยผูสอนและ
สถานประกอบการวางแผนการฝกวิชาชีพ และการประเมินผลรวมกัน
- ระบบทวิภาคี ผูเรียนจะฝกงานในสถานประกอบการจริง ที่รวมมือจัดการฝก เปนระยะเวลา ครึ่ง
หลักสูตร ระดับ ปวช. ฝกงาน เปนเวลา 1 ปครึ่ง และระดับ ปวส. ฝกงานเปนเวลา 1 ป
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนใชกระบวนการสราง
ความรูดวยตนเอง ฝกฝนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการวิจัย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และทักษะวิชาชีพ
7.2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตรตาง ๆ เกี่ยวของสัมพันธกัน ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนํา
ความรูทักษะ และเจตคติไปสรางงาน แกปญหา และใชในชีวิตประจําวัน
7.3 จัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะ โดยสอนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ โดยแตละ
สาขาวิชาชีพที่เปดสอนรวมกันจะปรับ และประยุกตเนื้อหาการสอนหรือปฏิบัติเพื่อผลิตและสรางชิ้นงานผลงาน
โครงการ เปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถทําโครงการไดดวยตนเอง
8. การประเมินผล
การประเมินผล จะประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมูลจาก
งาน และวิธีการที่ผูเรียนทํา โดยมีการประเมินทักษะพื้นฐาน และทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของ
ผูเรียน
9. หลักสูตรที่เปดสอน
4) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 9 สาขางาน ดังนี้
1.1 สาขางานยานยนต

5)

6)
7)

5)

1.2 สาขางานเชื่อมโลหะ
1.3 สาขางานไฟฟากําลัง
1.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
1.5 สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
1.6 สาขางานการบัญชี
1.7 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.8 สาขางานการขาย
1.9 สาขางานการโรงแรม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี มี 7 สาขางานดังนี้
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟา
2.3 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
2.4 สาขางานการบัญชี
2.5 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.6 สาขางานปโตรเคมี
2.7 สาขางานเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปกติ มี 2 สาขางานดังนี้
3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
3.2 สาขางานการบัญชี
หลักสูตรระยะสั้น
4.1 ประเภทวิชาพณิชยการ
4.1.1 วิชาพิมพดีดไทย – อังกฤษเบื้องตน
4.1.2 วิชาโปรแกรม MS-Windows,MS-Word,MS-Excel
4.1.3 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช Internet
4.2 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
4.2.1 วิชาชางซอมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
4.2.2 วิชาเครื่องยนตเล็ก
4.2.3 วิชาการขับรถยนต
4.2.4 วิชาชางติดตั้งไฟฟาในอาคาร
4.2.5 วิชาชางอลูมิเนียมประกอบอาคาร
4.2.6 วิชาชางเชื่อมไฟฟางานเหล็ก
หลักสูตร 9+1 , 12+1
5.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
5.3.1 วิชาชางรถจักรยานยนต
5.3.2 วิชาชางเชื่อมมิก
5.3.3 วิชาชางประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียม
5.3.4 วิชาชางนิวเมติกส ไฟฟา
5.3.5 วิชาชางซอมเครื่องคอมพิวเตอร
5.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
5.2.1 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชอินเตอรเน็ต

บทที่ 5
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกสถานศึกษาในเรื่องที่เปนประโยชน ตอการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจั ดหาแหล งฝกงาน การหาทุ นการศึกษา การจัดกิจกรรมตาง ๆ การจัดหาวัส ดุอุปกรณตลอดจนการ
บริหารงานที่ผูบริหารสถานศึกษาขอความชวยเหลือ
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
มีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารและพิจารณาใหความเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
การปรับปรุงหนวยงานและแผนงานตาง ๆ ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในสถานศึกษา
การเปดสอนหรือยกเลิกการสอนวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง
การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาทุกภาคเรียน
การดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบภาคเรียน
เรื่องอื่น ๆ ที่ผูบริหารสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการ
3. ผูอํานวยการสถานศึกษา
มีหนาที่และรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ดังตอไปนี้
3.1 บริหารสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย
3.2 บริหารสถานศึกษาตามคําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง ของผูมีอํานาจหนาที่ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ สํานักงานคณะกรรมการการาอาชีวศึกษาหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.3 บริหารสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษาแหงชาติ
3.4 กําหนดแผนงาน ดําเนินงาน สั่งงาน และมอบหมายงาน ประสานงาน ควบคุม ติดตามผลงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบในเรื่องการเงินและทรัพยสินอื่น ๆ
ของ
สถานศึกษา
3.5 กําหนดระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.6 ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ ครู อาจารย พนักงาน เจาหนาที่ และลูกจางของสถานศึกษา
3.7 ประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ พิจารณาโทษสั่งและลงโทษผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3.8 ปกครอง อบรมพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา หรือผูเขารับการฝกอบรม
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3.9 วินิจฉัย สั่งการ เพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตามอํานาจหนาที่

3.10 อนุมัติผลการสอบทุกระดับการศึกษา ในสถานศึกษาและรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จ
การศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันอนุมัติผลการสอน
3.11 วิเคราะหประเมินผล รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิติตาง ๆ ของสถานศึกษา
3.12 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใชเผยแพรใหผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปปรับปรุง
การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3.13 เปนผูนําในการสรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน ประชาชนในทองถิ่นสวนราชการ
และองคกรอื่น ๆ เพื่อความเจริญของสถานศึกษา และทองถิ่น
3.14 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ รองผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาช ว ยปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา
ขาราชการครู พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจาง นักเรียน นักศึกษา หรือผูเขารับการฝกอบรมของสถานศึกษาและ
รับผิดชอบงาน ตามฝายที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
4.1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายบริหารทรัพยากร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารกิจการสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงานฝาย
ที่ไดรับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา
3. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน และงาน
ประชาสัมพันธ
4. งานวางแผนบริ ห ารงานบุ ค คล การสรรหา การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง การเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
5. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และชวยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา
7. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายพัฒนาการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารกิจการสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงาน
ฝายที่ไดรับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา
3. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งาน
ครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน
4. สงเสริมและจัดการมาตรฐาน และภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และชวยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา
7. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดังนี้

4.3 รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ มีหนาที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารกิจการสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงาน
ฝายที่ไดรับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา
3. การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ งานวางแผนและ
งบประมาณ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ งานความรวมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
4. ประสานความร วมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
5. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และชวยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา
7. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.4 รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารกิจการสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงาน
ฝายที่ไดรับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา
3. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและหองสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
งานสื่อการเรียนการสอน
4. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5. สงเสริมและจัดการศึกษาฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และชวยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา
7. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ในกรณีที่ผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. ครูและบุคลากรอื่น ๆ
หัวหนาแผนกวิชา มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก
จัดตารางสอนรวมและตารางสอนสวนบุคคลของแผนกวิชา

2. ควบคุมดูแล สงเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แกปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การฝกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาใหเปนไปตามหลักสูตรและ
ระเบียบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดําเนินงานดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
4. จัดหาและรักษาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชา ใหใชงานไดเปน
ปกติ และมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ การใชอุปกรณ
การเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบชวยสอนตาง ๆ
6. ติดตามและแนะนําเกี่ยวกับการทําโครงการฝก โครงการสอน แผนการเรียนรู คูมือครู ใบงาน
ตลอดจนแฟมสะสมงาน โดยบูรณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับหลักสูตร
และ
แผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใชวัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาใหเปนไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสํานักงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาดเรียบรอยทันสมัย อยูเสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเสนอความดี ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
12. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
6. หัวหนางานบริหารทั่วไป และคณะ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
2. จั ด ทํ า ร า ง หนั งสื อ ราชการ ประกาศ คํา สั่ง ตรวจสอบความถูกต องของเอกสาร จัดลําดั บ
ความสําคัญของเอกสาร
3. สรุปความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา และจัดสงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการศึกษา และใหบริการแกบุคลากร และผูเรียนของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพรขาวสาร นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง ประกาศ ฯลฯ
ใหบุคลากร ผูเรียนของสถานศึกษา
6. รับผิดชอบตอศูนยการติดตอ สื่อสารตาง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศูนยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทภายใน ภายนอก
งาน
สื่อสารดวยระบบการจัดการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
7. เปนศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ทองถิ่นสวนราชการ สถานศึกษาอื่น
ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ
8. ใหบริการเกี่ยวกับการรับสงไปรษณีย ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
9. รวมมือประสานใหความสะดวกแกบุคคลและหนวยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการ
พิมพควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เอกสารการพิมพใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
7. หัวหนางานบุคลากร และคณะ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. แนะนํา เผยแพร และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของบุคลากร ในสถานศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
2. จัดทําแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา
3. จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4. ควบคุม จัดทําสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรใน
สถานศึกษา
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6. ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาในดานตาง ๆ เชน การขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ การขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทย
ฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และเงินทดแทน เปนตน
7. การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
10. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หัวหนางานการเงิน และคณะ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดทําเอกสารและหลักฐานการจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดําเนินการดาน
การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงิน การนําเงินสงคลัง การถอนเงิน และการโอนเงิน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. รับ และเบิกจายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ควบคุมการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ การเบิก –
จายใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
9. หัวหนางานการบัญชี และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปดบัญชีของสถานศึกษาตาม
ระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวของ
2. จัดทํารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดสงสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
กําหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวของ

3. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป
4. ใหคําปรึกษา ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสาร
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
10. หัวหนางานพัสดุ และคณะ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจาง การเก็บรักษา และการ
เบิกจายพัสดุ การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
3. จัดระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงการบํารุงรักษาและการพัสดุ
ตางๆที่เกี่ยวของกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4. จัดทําทะเบียนที่ดินและสิ่งกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา
5. กําหนดหลักเกณฑวิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน ที่ราชพัสดุ
6. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ ใหอยูในสภาพเรียบรอย ตอการใชงาน
7. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน ในหนาที่
8. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
9. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
10. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับชั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
11. หัวหนางานอาคารสถานที่ และคณะ มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ประสานงานและวางแผนในการใชพื้นที่ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กําหนดหลักเกณฑวิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการใชและการขอใชอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3. พั ฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษพลังงาน การรักษาสภาพแวดลอมและระบบ
สาธารณูปโภคของสถานศึ กษาใหเ ปนระเบียบและสวยงาม
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
5. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสาร
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
12. หัวหนางานทะเบียน และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดหาแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชงานทะเบียน
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานตาง ๆ

3. ดําเนินการใหมีการขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา
4. ดําเนินการใหมีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนด การขอพักการเรียน และ
แจงใหผูเกี่ยวของทราบ
5. จัดทําบัตรประจําตัวผูเรียน
6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ไมมีสิทธิ์สอบ ที่ตองสอบแกตัว สอบทดแทนพนสภาพ
เพื่อรายงานใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของทราบแลวแตกรณี
7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
และ ตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (PR) เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาค ซึ่งผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ แลว
บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
9. ใหบริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เชน การออกสําเนาระเบียนผล
การ
เรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
10. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวของกับงาน ทะเบียน
เชน การลาออก การพักการเรียน การโอน ยาย การเรียนภาคฤดูรอน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน
เดือนปเกิด ฯลฯ
11. สงแบบสํารวจและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของ
ผูสําเร็จการศึกษา
12. จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ
ตามความจําเปนที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
13. พิจารณาเสนอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อทําลายเอกสารของงานทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวของ
14. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
15. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
13. หัวหนางานประชาสัมพันธ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. รวบรวมและเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอื่น ๆ ใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนยกลางการติดตอสื่อสารตาง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศูนยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการ
สื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
3. เปนศูนยขอมูลและบริการขาวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ทองถิ่นสวนราชการ
สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ
4. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
6. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

14. หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปตามนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จัดทําขอมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปดสอนใน
สถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและทองถิ่น ตามความพรอมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
3. ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
และดําเนินการเรื่องการปรับแผนการใชจายเงินของสถานศึกษา
4. รวบรวมแผนการใชจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเปนคาวัสดุฝกของแผนกวิชา สํารวจความตองการ
วัสดุครุภัณฑของแผนกวิชา และงานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง
5. วิเคราะหรายจายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ
6. จัดทํารายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใชเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
15. หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษาจัดทํา
และบริการขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร
งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยประสานงานกับแผนกวิชา
และงานตาง ๆ ในสถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมและเผยแพรสารสนเทศตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช
ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต
4. กํากับ ควบคุม ดูแลระบบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร
5. ดําเนินการเกี่ยวกับศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
16. หัวหนางานความรวมมือ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ประสานความรวมมือและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความรวมมือกับตางๆประเทศและความชวยเหลือจากภายนอกในการรวมลงทุนเพื่อการศึกษา

3.
4.
5.
6.

ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

17. หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การ
พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชนและทองถิ่น
2. วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการใชหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน การสอน การใช
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใชอาคารสถานที่และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพรผลการวิเคราะห วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทาง
วิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
6. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
18. หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีความรูความเขาใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝายตาง ๆ แผนกวิชา และงานตาง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องคกรและหนวยงานภายนอก ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในการ
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
19. หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานสงเสริมผลิตผล จัดทํา
แผนธุรกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สงเสริมการทําธุรกิจขนาดยอมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ
สรางรายได ใหสอดคลองกับการเรียนการสอน

2. วางแผน ดําเนินงาน ประสานสัมพันธ รวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร ชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการคา รับจัดทํา รับบริการ
รับจาง ผลิตเพื่อจําหนาย การหารายไดระหวางเรียน การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาใหตรงกับโครงการฝก จัดทําทะเบียน ผลิตผล และ
จําหนายผลิตผล
4. กํากับ ติดตาม และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของงานผลิตผล การคา และธุรกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันและจัดทํารายงานเปนประจําทุกเดือน
5. รวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ รายรับ – รายจายในการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
20. หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมตาง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง และควบคุ ม ดู แ ลองค ก ารวิ ช าชี พ ต า ง ๆ ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา เช น
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) องคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย (อ.ช.ท.) องคการ นักคหกรรมศาสตรในอนาคต
แหงประเทศไทย (อคท.) องคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (อธท.) องคการชางศิลปหัตถกรรมใน
อนาคตแหงประเทศไทย (อศท.) หรือองคการที่เรียกชื่อ อยางอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัติย
4. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
และผูเขารับการฝกอบรมใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
5. ควบคุมดูแลกิจกรรม ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ และ ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดําเนินการใหมีการจัดกิจกรรมหนาเสาธง
8. ประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝายบริหารและสํานักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
21. หัวหนางานครูที่ปรึกษา และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. เสนอแตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล สงเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมขอมูลประวัติ ขอมูลการเรียน
และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. สงเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนํานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ
4. สงเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาใหความคิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียนใหความเห็นชอบแกนักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอน
ความรูและประสบการณ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนยาย การ
ลาออก การขอผอนผัน หรือยกเวนการชําระเงินคาลงทะเบียน รายวิชา ติดตาม แนะนําใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย แกนักเรียนนักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา
และผูเขารับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผล การ
ประเมินเสนอฝายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเปนขอมูลในการเครื่องมือแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับระบบครู
ที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
22. หัวหนางานปกครอง และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมใหอยูในระเบียบวินัยตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหนางานในการแกปญหาของนักเรียนนักศึกษา
และผูเขารับการฝกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจาหนาที่ จาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และผูปกครองในการแกปญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบวาดวยหลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทการกอความไมสงบในสถานศึกษา
7. จัดทําระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
และลงโทษกรณีกระทําความผิดตอระเบียบวินัย ขอบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอตอฝายบริหารและสํานักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
23. หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับ
2. จัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม
3. ดําเนินการงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

4. บริการใหคําปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแกนักเรียนนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรม
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานใหแกนักเรียนนักศึกษา และ
ผูเขารับการฝกอบรม
6. สรางระบบเครือขาย การแนะแนวอาชีพรวมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7. ดําเนินการแนะแนวอาชีพพรอมทั้งสงเสริมอาชีพ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลนักเรียนนักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมที่สําเร็จการศึกษา โดยติดตาม
การมีงานทํา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ และการจัดทํารายงาน ใหผูที่เกี่ยวของ
9. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
24. หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดควบคุมดูแลสวัสดิการและการใหบริการดานตางๆ ภายในสถานศึกษา เชน รานอาหาร น้ํา
ดื่ม การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับขี่ การขอใหสิทธิลดคาโดยสาร
และยานพาหนะตาง ๆ การตรวจสุขภาพประจําป และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผูเขา
รับการฝกอบรม
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ เพื่อปฐมพยาบาลและการใหบริการสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา ผู
เขารับการฝกอบรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกนักเรียน นักศึกษา ผูเขารับการ
ฝกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ใหคําปรึกษาและทําหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
สิ่งเสพติดและโรคภัยรายแรงตาง ๆ ทั้งการปองกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเขาพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูการประกอบอาหารและการใหการบริการแก
นักเรียนนักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมใหถูกตองตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
9. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
25. หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติการฝกอบรมและบริการวิชาชีพรวมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
2. ดําเนินโครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการฝกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ดําเนินการโครงการฝกอบรมและใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและบุคคลทั่วไป เชน โครงการ
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เปนตน
4. ดําเนินการโครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่รวมกับจังหวัดทองถิ่นและหนวยงานอื่น ๆ

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคมตามนโยบาย เชน โครงการ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการชวยเหลือ
ใหบริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือ เหตุเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เผยแพรองคความรู ทักษะวิชาชีพแกประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ
7. ดําเนินงาน ประสานงาน ปองกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแกปญหา ปองกัน โรค
เอดส งานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
8. สงเสริมเผยแพรความรูตลอดจนขาวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ใหแก
ประชาชนผูสนใจโดยผานทางสื่อมวลชนตาง ๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝกอบรมและประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการ
ใหคําแนะนํา ในการประกอบอาชีพแกผูผานการฝกอบรม
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
26. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทํา รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร
2. จัดทําตารางสอน ตารางเรียนรวมกับแผนกวิชาตาง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
3. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอก
เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น
สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรูหรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาตอซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. สงเสริมสนับสนุนใหครูและผูสอนในสถานศึกษาไดมีความรูความเขาใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑการใชหลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ และสะสมหนวยกิต
8. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร
9. สงเสริมสนับสนุนใหครูและผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียน การสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม และเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีคุณคาตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
11. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
12. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
13. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
27. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สงเสริมสนับสนุนครูและผูสอนใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบ การวัดผลและ
ประเมินผล
2. กํากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการใหระดับคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการ
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ไดรับการอนุมัติแลวสงงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดําเนินการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณ
10. ประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
12. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
28. หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเองใหเปนแหลง
การเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการใหไดมาตรฐาน
3. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
5. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
29. หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให
ผูเรียนสามารถไปประกอบอาชีพได
2. จัดทําแผนและคูมือการฝกตามโครงสรางของหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝกอาชีพ
3. วางแผนรวมกับสถานประกอบการนิเทศ ติดตาม การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการ
วัดผลและประเมินผล ควบคุมกํากับดูแลและแกปญหาตาง ๆ
4. ประชุ ม สั ม มนาครู ฝ ก ครู นิ เ ทศ เพื่ อ ร ว มกั น วางแผนพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดตอประสานงานกับแหลงงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝกงานใหกับนักเรีย น
นักศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

30. หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน และคณะ มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางแผนจัดหา จัดทํา การใหบริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู
2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ เพื่อใหบริการใน
การศึกษาคนควาของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
3. อํานวยความสะดวกและใหบริการแกครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาองคความรูใหแกครูในการใชและผลิตสื่อดานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การ
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. รับผิดชอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหบริการดวย
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ การใชหองโสตทัศนศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

บทที่ 6
บทบาทหนาที่ของ นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
1. ขอกําหนดที่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีบทบาทดังตอไปนี้
1.1 นักเรียน นักศึกษา ตองเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง เคารพธงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตาม
วันเวลา และสถานที่วิทยาลัยกําหนด
1.2 นักเรียน นักศึกษา ตองเขาเรียนในรายวิชาตาง ๆ ใหมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตร และครบ
รายวิชาที่กําหนดในแตละภาคเรียน
1.3 นักเรียน นักศึกษา ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไวในเรื่องตาง ๆ ไดแก การแตงกาย การ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ การวัดผลประเมินผล การลงทะเบียน ฯลฯ
1.4 นักเรียน นักศึกษา ตองมีความสนใจคอยติดตามผลการเรียนและแกไขผลการเรียนของตนเอง
เพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว
1.5 นักเรียน – นักศึกษา ตองไมกอการทะเลาะวิวาท มั่วสุมสิ่งเสพติดและมอมเมา ประพฤติตัวใน
เรื่องชูสาวและสนใจสื่อลามกอนาจาร
1.6 นักเรียน นักศึกษาทุกคนพึงปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพและวัย เปนคนดีมีความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มีกิริยาวาจาเรียบรอย ออนโยน มีสัมมาคารวะตอบิดา มารดา ครู – อาจารย
และบุคคลทั่วไป
1.7 ใหนักเรียน นักศึกษาพึงระลึกอยูเสมอหนาที่หลักตองตั้งใจศึกษาเลาเรียน ใหจบการศึกษา
ออกไปอยางมีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
1.8 นักเรียน นักศึกษาพึงอนุรักษสิ่งแวดลอม และสืบสานประเพณีทองถิ่น
1.9 นักเรียน นักศึกษาพึงมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.10 นักเรียน นักศึกษาหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม
1.11 นักเรียน นักศึกษาพึงใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว และหมูคณะ
1.12 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในการเปนเจาของวิทยาลัยรวมกันโดยดูแลรักษาความสะอาดของ
สถานศึกษา รักษาทรัพยสมบัติและอนุรักษสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา และชุมชน
1.13 นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติตนเองใหถูกตองเหมาะสม เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว
และสถานศึกษา โดยละเวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
1.14 นักเรียนพึงรักษาสุขภาพพลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ทั้งดานรางกาย จิตใจ และอารมณ
1.15 นักเรียน นักศึกษาตองใหความสนใจขอมูล – ขาวสาร ของทางวิทยาลัย
2. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของวิทยาการอาชีพฝาง
กฎระเบียบวิทยาลัยการอาชีพฝาง วาดวยการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ใหเปนไปตามวินัย
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพฝางจึงกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเรียนที่พึงปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับของวิทยาลัยฯ กําหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ขอ 1 นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้
1.1 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
1.2 เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมวงการพนัน
1.3 พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
1.4 ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมาบุหรี่

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

หรือยาเสพติด
ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น
กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อัน
หนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
แสดงพฤติกรรมทางชูสาว ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
เกี่ยวของกับการคาประเวณี
ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร หรือรวมกลุม อันเปนการ
สรางความเดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น

ขอ 2 ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพฝาง วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายนักเรียน นักศึกษา
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเครื่องแบบนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา พ.ศ. 2520 (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 วิทยาลัยการอาชีพฝางจึงวางหลักเกณฑเกี่ยวกับ
เครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนนักศึกษา ไวดังนี้
1. เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาชายประกอบดวย
1.1 เสื้อ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชางอุตสาหกรรม แบบเสื้อเปนแบบซาฟารีแขนสั้น
สีตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด หนาอกดานซายประกอบดวย กระเปา 1 กระเปา บนกระเปามีตราของวิทยาลัยฯ
หนาอกเสื้อดานขวาเหนือราวนมปกชื่อแผนกวิชา แถวลางปกชื่อและนามสกุล ดวยดานสีเหลืองตัวหนังสือสูงไม
เกิน 1 ซม. หามปกเดินเสน ชายเสื้อดานหนามีกระเปา 2 กระเปา ขนาดพอดีกับตัวเสื้อ หามมีตราหรือสัญญา
ลักษณ ใดนอกเหนือจากที่กําหนดบนเสื้อทั้งดานหนาและดานหลัง
1.2 เสื้อ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ(ชาย) แบบเสื้อเปนแบบ
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว หรือ เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ผูกเนคไท สีกรมทา ที่อกดานซายปกชื่อตัวบรรจง สูง
ประมาณ 1 ซม. ดวยดายสีน้ําเงินหรือสีกรมทา ปลายปกดานซายปกจุดบอกชั้น ป เสนผาศูนยกลางประมาณ
0.5 ซม. ดวยดายสีน้ําเงินหรือสีกรมทา ที่อกขวาติดเข็มตราวิทยาลัยฯ ดานหลังเรียบไมมีสาบฝาและไมมีจีบ
1.3 กางเกงแบบสากล ทรงสุภาพ ไมรัดรูป ผาสีกรมทา ทุกสาขาวิชา มีหวงกวาง 1 ซม. ยาว 4 ซม.
สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงขอเทาเวลายืนตรงและวัดเสนรอบวงที่ปลายขาไมนอยกวา 40 ซม. และไมเกิน
45 ซม. ผาตรงสวนหนา มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา ถาจะมีกระเปาหลังตองมีชนิดกระเปา
เจาะ
1.4 เข็มขัดหนังสีดํา กวางขนาดไมต่ํากวา 3.5 ซม. และไมเกิน 4 ซม. มีปลอกเดียวกับเข็มขัด 1
ปลอก ขนาดกวาง 1 ซม. สําหรับสอดปลายเข็มขัดที่ใชคาดทับกางเกง
1.5 หัวเข็มขัดเปนหัวโลหะมีเครื่องหมายดุนตราวิทยาลัยฯ หรือตามกําหนด
1.6 รองเทาหุมสนชนิดผูก หนังหรือผาใบสีดําไมมีลวดลายใชกับถุงเทาสั้นแบบธรรมดาสีดํา
1.7 ทรงผม ทรงรองทรงสูง ดานขางดานหลังตองตัดเกรียนใหติดหนังศีรษะไมไวหนวดและ
เครา
2. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง แผนกวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวย
2.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว
2.1.1 ด านหน า สาบเสื้อพับ เขาดานใน แขนสั้น ปลอยธรรมดายาวเหนือขอศอก ที่อก
ดานซายปกชื่อตัวบรรจงสูงประมาณ 1 ซม. ดวยดายสีน้ําเงินหรือสีกรมทา ปลายปกดานซายปกจุดบอกชั้น ป
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 ซม. ดวยดายสีน้ําเงินหรือสีกรมทาที่อกดานขวาติดเข็มตราวิทยาลัยฯ

2.1.2 ดานหลังเรียบไมมีสาบฝา และไมมีจีบ
2.2 กระโปรงทรงเอ สีกรมทา วัดความยาวใตหัวเขาไมเกิน 10 – 15 ซม.
2.3 เข็มขัดหนังสีดํา กวางขนาดไมต่ํากวา 3.5 ซม. และไมเกิน 4 ซม. มีปลอกเข็มขัด 1 ปลอก
ขนาดกวาง 1 ซม. สําหรับสอดปลายเข็มขัดที่ใชคาดทับกระโปรง
2.4 หัวเข็มขัดเปนหัวโลหะ มีเครื่องหมายตราวิทยาลัยฯ หรือตามกําหนด
2.5 กระดุมโลหะตราวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 4 เม็ด
2.6 รองเทาหนังสีดํา หุมสน หุมปลายเทา ไมมีลวดลาย หัวมน สนสูงไมเกิน 2 นิ้ว ไมสวมถุงเทา
2.7 ทรงผมตัดสั้นเสมอปกเสื้อดานหลัง ถาไวผมยาวตองรวบใหเรียบรอยดวยริบบิ้นสีดํา สีขาว สี
กรมทา สีน้ําตาล หามไวทรงผมหนามาและติดเครื่องประดับทุกชนิด (ยกเวนนาฬิกา)
2.8 เล็บ หามไวเล็บ แตงเล็บ ทาสีเล็บ หนาตกแตงใบหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของใบหนาดวยฝุน
สี หรือเครื่องสําอางทุกชนิด
การพบปะทักทายครู
เพื่อรักษาประเพณีและเปนการทักทายกันระหวางครูกับศิษย นักเรียนนักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1. เดินสวนกับครู หยุดยืนแลวโคงให
2. ครูเดินผาน ยืนแลวโคงให
3. เดินผานครู จะคอมตัวลงและเดินอยางสุภาพ
4. ขับรถผานครู จะกมศีรษะให
5. ยืนพูดกับครู ยืนตรงอยางสุภาพ เหยียดแขนสองขางตรงลงขางลําตัว หรือประสานมือไวขางหนา
การขอคําแนะนําครูที่ปรึกษา
ทางวิทยาลัยฯ มีความมุงหมายสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการที่
เหมาะสมและถูกตอง แตบางครั้งอาจจะเกิดปญหากับตัวนักเรียนนักศึกษาเอง อาจจะแกปญหาไมถูกตองจึงได
แตงตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ปญหาดานการเรียน
1.1 การลงทะเบียนรายวิชา
1.2 การเพิ่มหรือการถอนรายวิชา
1.3 การโอนยายแผนกวิชา
1.4 ปญหาการเรียน
1.5 การลา การมาสาย
1.6 ปญหาการฝกงาน
2. ปญหาทางดานสังคม
3. ปญหาทางดานสวนตัว และปญหาอื่น ๆ
ระเบียบการใชหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานห องสมุ ดวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีหนังสือที่ใหบริการอยางหลากหลาย เชนหนังสือทางดาน
วิช าการ หนั งสื ออ า งอิ ง และหนั งสื ออ า นนอกเวลาตาง ๆ ที่พรอมจะใหบ ริการแก ครู นักเรีย นนักศึกษา
ตลอดจนชุมชนภายนอกไดเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลรายการหนังสือที่ตองการ โดยทางงานหองสมุดไดจัด

หมวดหมูหนังสือเปนแบบระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งทําใหสะดวกตอการคนควาหาขอมูลรายการหนังสือไดอยางงาย
ขึ้น
กฎระเบียบในการเขาใชหองสมุด
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ใชหองสมุดได และ ตองแตงกายสุภาพ
2. หามสงเสียงดังภายในหองสมุด
3. หามนําของคบเคี้ยวมารับประทานในหองสมุด
4. ไมนําเพลงมาเปดในหองสมุด
5. ไมตัดฉีก และหรือหยิบฉวยหนังสือ หรือสมบัติของหองสมุดไปโดยไมไดรับอนุญาต
6. ไมนํากระเปา ถุงยาม หนังสือ ฯลฯ เขาหองสมุด หากจําเปนตองใชใหแจงเจาหนาที่ทราบ
กอน
7. กอนออกจากหองสมุด กรุณาชิดโตะ+เกาอี้ ไวที่เดิม และเก็บหนังสือไวใหเรียบรอย
กฎระเบียบในการยืม – คืนหนังสือของหองสมุด
1. บุคลากรทุกคน และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝางทุกกคน มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
ของหองสมุดได แตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางงานหองสมุดไดกําหนดไว
2. นักเรียนนักศึกษาที่ตองการยืมหนังสือของหองสมุดจะตองสมัครเปนสมาชิกของหองสมุดกอน โดย
ใชรูปขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ พรอมเงินคาสมัครสมาชิกจํานวน 5 บาท สวนบุคลากรของ
วิทยาลัยไมตองทําบัตรสมาชิกเหมือนนักเรียนนักศึกษา
3. เมื่อนักเรียนนักศึกษา ตองการยืมหนังสือก็ตองนําบัตรสมาชิกที่ทําไวมาดวยทุกครั้ง ถึงจะมีสิทธิ์ใน
การยืมหนังสือได และหามใหผูอื่นยืมบัตรฯของตนเองมาใชยืมหนังสือของหองสมุด เพราะถาหาก
หนังสือสูญหายหรือชํารุด เจาของบัตร ฯ ตองเปนผูรับผิดชอบ
4. ตรวจสภาพหนังสือกอนนําออกจากหองสมุด และแจงใหเจาหนาที่หองสมุดทราบเพื่อซอมแซม หาก
ทราบวาชํารุดเสียหายในภายหลังผูยืมตองรับผิดชอบ
5. ทางงานหองสมุดกําหนดใหนักเรียนนักศึกษา สามารถยืมหนังสือไดครั้งละ 2 เลม ตอ 1 สัปดาห
6. หนังสือจอง (Reserve) กําหนดเวลาใหยืมได 3 วัน ในกรณีที่ไมมีคนจองตอก็สามารถยืมตอไปไดอีก
ตามกําหนดระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
7. หนังสืออางอิง (REFERENCE) ไมอนุญาตใหนักเรียนนักศึกษายืม เพราะเนื่องจากหนังสืออางอิงโดย
สวนมากมีราคาแพง แตจะอนุญาตใหนําไปถายเอกสารได และตองนํามาสงคืนทันทีภายในระหวาง
วันนั้น
8. หากทําหนังสือสูญหาย หรือชํารุดเกินกวาจะซอมได ตองซื้อหนังสือใหมคืนชดใชตามราคาปกใน
ปจจุบัน
9. หากมีการฝาฝนกฎระเบียบของหองสมุด จะถูกตัดสิทธิในการใชหองสมุด
หรือพิจารณาโทษ
ตามที่คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร

การฝกงานนอกสถานที่
นักเรียนนักศึกษาทุกคน
ตองผานการฝกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยนักเรียน
นักศึกษา เปนผูหาสถานประกอบการฝกงานดวยตนเอง หรือใหวิทยาลัยฯ เปนผูจัดหาให
สําหรับการประเมินผลการฝกงาน มีกรรมการหรือบุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้ง รวมกับผูที่สถาน
ประกอบการมอบหมายใหควบคุมฝกงานของนักเรียนนักศึกษา
การใชบริการหองพยาบาล
วิทยาลัยฯ
ไดจัดหองปฐมพยาบาลไวสําหรับบริการ นักเรียนนักศึกษาที่ไดบาดเจ็บ
หรือรับ
อุบัติเหตุจากการเรียนการสอน ทั้งนอกและในวิทยาลัยฯ เปนอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น สวน
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บมาก หรือรายแรงก็จะนําสงโรงพยาบาลทันที โดยวางระเบียบคารักษาพยาบาลไวดังนี้ คือ
1. หากไดรับอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บมากโดยสวนตัว วิทยาลัยฯ มีรถรับ - สง ไปโรงพยาบาลใหสวนคา
รักษาพยาบาล และออกคารักษาพยาบาลใหในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท
2. หากไดรับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการฝกงาน การเรียนการสอนวิทยาลัยฯ ยินดี
นําสงโรงพยาบาล และออกคารักษาพยาบาลใหในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท
3. ในแผนกตาง ๆ จะมีตูยาและยาไวสําหรับบริการนักเรียนนักศึกษาไดอยางทันทวงที เชน ปวด
หัว ตัวรอน เปนไข แพอากาศ น้ํามูกไหล คัดจมูก ปวดกลามเนื้อ เคล็ดขัดยอก ปวดทองกระเพาะ วิงเวียน
ศีรษะ ออนเพลีย เปนลม ทองรวง แผลสด แผลเนา ถูกของมีคม น้ํารอนลวก ถูกของรอน ตามัว เศษผงเขาตา
ถูกแมลงมีพิษ สัตว กัด ตอย แผลสดเล็กนอย ถลอก
4. จัดบริการตรวจสุขภาพและทําบัตรประจําป โดยนักเรียนนักศึกษาจะตองชําระเงิน
50 บาท
ตอภาคเรียน
5. การขอเบิกยาจะตองเบิกจากเจาหนาที่พยาบาลเทานั้น และเซ็นรับไวเปนหลักฐาน
6. ใหคําแนะนําอาการปวย เชน กามโรค ความดันโลหิต ฯลฯ
7. บริการจัดทําประกันภัยชีวิต (หมู) ใหกับนักเรียนนักศึกษา เพื่อคุมครองอุบัติเหตุจากการฝกงาน
และอุบัติเหตุอื่น ๆ โดยเสียคาเบี้ยประกันภัยราคาถูก
ขอ 3 ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพฝาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการลงโทษ ตอคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา
เพื่ อ ให การพิ จ ารณาตั ดคะแนนความประพฤติเ พื่อพิ จ ารณาลงโทษนัก เรีย นหรือนั กศึ กษากระทํ า
ความผิดเปนไปดวยความเรียบรอย มีความเสมอภาคและเปนธรรม
ฉะนั้น อาศัยอําจานตามขอ 41 แหงระเบียบกรมอาชีวศึกษาวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อ
พิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2534 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จึงวางหลักเกณฑ และวิธีการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา ไวดังตอไปนี้
1. ความประพฤติผิดที่ตองลงโทษใหลาออกและคัดชื่อออก
1. ขโมยทรัพยสินของสถานศึกษาหรือของผูอื่น ปรากฏหลักฐานแนชัด
2. ทําลายทรัพยสินของสถานศึกษา และของผูอื่นโดยเจตนาใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
3. ซองสุม กอกวนความสงบเรียบรอย กระทําตัวเปนอันธพาล ยุยงและสราง สถานการณกอ
ความไมสงบใหแตกความสามัคคี ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. ประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง เชน ประพฤติผิดในทางชูสาวหรือขมขืนกระทําชําเรา
เปนตน
5. ตองหาในคดีอาญา และถูกตัดสินลงโทษจําคุก
6. ติดยาเสพติดใหโทษ เชน ฝน เฮโรอีน และสารระเหยเปนตน
7. ขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน โดยไมแจงเหตุผลใหทางสถานศึกษาทราบ หรือไมมีเหตุผล
อันสมควร
8. ฝาฝนระเบียบของสถานศึกษาและทําใหชื่อเสียงของสถานศึกษาเสียหายอยางรายแรง
9. นําบุคคลภายนอกมาทํารายนักเรียนนักศึกษา ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา
10. แสดงกิริยา วาจา ลบหลู กาวราว กระดางกระเดื่องตอครู-อาจารย
11. กอความเดือดรอนแกผูอื่น หรือกอการทะเลาะวิวาทและใชอาวุธทํารายรางกายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
12. ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้น 30 คะแนน 2 ครั้ง ในระหวางเปนนักเรียน
นักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน
2. ลักษณะความประพฤติผิดที่ถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
2.1 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
2.1.1 แตงกายไมสุภาพ และ/หรือ ผิดระเบียบวาดวยการแตงกายและการไวทรงผม
2.1.2 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง
2.1.3 ออกนอกบริเวณสถานศึกษา ในชั่วโมงที่มีการเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
2.1.4 มีอุปกรณการเลนการพนันไวในครอบครอง
2.1.5 กระทําความผิดอื่นอันเปนลักษณะเดียวกันแตเปนความผิดสถานเบา
2.2 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 10 คะแนน
2.2.1 แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ
2.2.2 ขัดคําสั่งที่ชอบของครู-อาจารย
2.2.3 เขาไปในบริเวณหวงหาม หรือสถานที่ไมเหมาะสมกับสภาพความเปน
นักเรียน หรือนักศึกษา โดยไมไดรับอนุญาต
2.2.4 ขาดเรียนติดตอกัน 7 วัน โดยไมไดแจงใหสถานศึกษาทราบ
2.2.5 ทําผิดระเบียบการลา การใชโรงอาหาร หองเรียน หรือโรงฝกงาน
2.2.6 ความผิดอื่นในลักษณะเดียวกัน
2.3 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 20 คะแนน
2.3.1 เจตนากระทําอันกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น
2.3.2 กอการวิวาทชกตอย หรือกระทําการใหเกิดการแตกความสามัคคี
2.3.3 ยุยงสงเสริมใหเกิดความกระดางกระเดื่อง และ/หรือฝาฝนระเบียบของ
สถานศึกษา
2.3.4 เลนการพนัน
2.3.5 มีอาวุธหรือใชสิ่งเทียมอาวุธเปนอาวุธ
2.3.6 ความผิดอื่นในลักษณะเดียวกัน
2.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 30 คะแนน
2.4.1 ดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือมีสิ่งเสพติดไวในครอบครองเพื่อเสพ หรือจําหนาย
2.4.2 ประพฤติไมเหมาะสมกับวัย หรือสภาพของนักเรียน หรือนักศึกษา เชน เขาไป
ในสถานหญิงโสเภณี บอนการพนัน สถานอาบอบนวด หรือไนตคลับ

2.4.3 มีอาวุธรายแรง หรือวัตถุระเบิดไวในครอบครอง
2.4.4 แอบอางเอาชื่อของสถานศึกษาไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยมิไดรับ
อนุญาต เปนเหตุทําใหเกิดความเสียหายตอสถานศึกษาอยางรายแรง
2.4.5 เปนโรคที่สังคมรังเกียจอันมีสาเหตุมาจากความประพฤติ
2.4.6 ลบหลูครู-อาจารย
2.4.7 ความผิดอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
3. ใหครู - อาจารย ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีอํานาจสั่งตัดความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา ได
ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. 2534
เมื่อครู - อาจารย พบนักเรียนนักศึกษากระทําความผิด ใหแจงหรือบันทึกเปนลายลักษณอักษรบอกวัน
เวลา และสถานที่ที่นักเรียนนักศึกษากระทําความผิด โดยระบุสาเหตุและพยานหลักฐาน (ถามี) หรือ จะ
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามหลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ ของวิทยาลัยฯ ป 2539 แลว
เสนอตองานปกครอง ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา ใหหัวหนางานปกครอง
ฝายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา ดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบกรมอาชีวศึกษา วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อ
พิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2539 โดยเครงครัด
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ
1. กิจกรรมหนาเสาธง
2. กิจกรรมชมรม
3. กิจกรรมองคการ
ขั้นตอนการรับรองคาบกิจกรรม
1. เมื่อนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้ง 3 กิจกรรมแลวนั้น จะมีครูที่ปรึกษาเขา
ทําการกํากับและควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาตามชมรมตางๆ ที่ทางวิทยาลัยฯไดทํา
การกําหนดขึ้นแตละภาคเรียน
2. ครูที่ปรึกษาจะมีสมุดเช็คชื่อของนักเรียน นักศึกษาที่เปนสมาชิกชมรมของตนประจําแต
ละชมรม และจะทําการเช็คชื่อสมาชิกชมรมของตนในคาบกิจกรรมและรวมถึงนักศึกษา
องคการฯ ดวย
3. ในสัปดาหที่ 17 ครูที่ปรึกษาชมรมจะทําการสงสมุดเช็คชื่อพรอมทั้งประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรมของสมาชิกชมรม มายังฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยในการสง
สมุดกิจกรรมชมรมนั้นครูที่ปรึกษาชมรมจะตองลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกครั้งเพื่อปองกัน
การสูญหายและผิดพลาดโดยไมมีผูรับผิดชอบ
4. การประเมินผลกิจกรรม จะดําเนินการโดยคณะกรรมการชมรมแตละชมรม ภายใตการ
กํ า กั บ ดู แลของคณะกรรมการองค ก ารฯ ครู ที่ ป รึ ก ษาชมรม และอาจารยที่ ป รึ ก ษา

องคการฯ โดยจะประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในสัปดาหที่ 17
หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนวทางการซอมกิจกรรม
1. สามารถลงทะเบียนซอมกิจกรรมไดในสัปดาหแรกของการปดภาคเรียนในแตละภาคเรียน โดย
นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรมตางๆ จะตองทําการลงทะเบียนขอซอมกิจกรรมไดครั้งละไมเกิน 2 ภาค
เรียน
2. สามารถติดตอขอรับใบคํารองขอซอมกิจกรรมที่ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ชําระเงินลงทะเบียนซอมกิจกรรม ภาคเรียนละ 50 บาท
การซอมกิจกรรม
1. นักเรียนนักศึกษาที่ไมผานกิจกรรม จะตองมาทําการซอมเปนระยะเวลา 15 วัน ไมวาจะตก
กิจกรรมใดก็ตาม
2. โดยคณะผูบริหารและคณะครูที่เกี่ยวของจะกําหนดชิ้นงานใหนักเรียน นักศึกษาทําตั้งแตเวลา
08.30 – 16.00 น. ซึ่งจะดําเนินการตั้งแตการทํากิจกรรมหนาเสาธงและไดรับมอบหมายงานในแต
ละวัน
3. การซอมกิจกรรมถานักเรียนนักศึกษาคนใดมีระยะเวลาซอมไมครบ 15 วัน ก็จะถือวาคนนั้น
ไมผานการซอมกิจกรรมในครั้งนั้น
4. การประเมินผล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจะทําการประเมินผลและประกาศหลังจาก
ซอมกิจกรรมเสร็จสิ้นลงภายใน 7 วัน
5. นักเรียน นักศึกษาจะตองรับผิดชอบตัวเองและติดตามดูประกาศผลกิจกรรมของทุกภาคเรียน
เอง เพื่อที่จะลงทะเบียนซอมตามสาเหตุที่ไมผานกิจกรรมไดถูกตอง
บทบาทและหนาที่ของครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1. ใหคําแนะนําที่ถูกตองเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม และการซอมกิจกรรม
2. เก็บรวบรวมสําเนาผลกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดตรวจสอบ
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุน และเขารวมกิจกรรมกับนักเรียน นักศึกษาบางโอกาส

การประเมินผล
การจัดกิจกรรมแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. กิจกรรมหนาเสาธงชาติ เปนการประเมินผลในสวนที่นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรมหนาเสา
ธงในชวงเวลา 07.40-08.00 น. โดยจะมีครูที่ปรึกษาประจําชั้นเปนผูเช็คชื่อทุกเชา
2. กิจกรรมชมรม เปนการประเมินผลในสวนที่นักเรียน นักศึกษา เขาชมรมในชั่วโมงคาบกิจกรรม
สําหรับ ปวช. 1 ทุกคน ใหสังกัดชมรมลูกเสือวิสามัญเทานั้น และตองแตงชุดลูกเสือ เพื่อเรียนลูกเสือในคาบ
กิจกรรม
3. กิจกรรมกลาง เปนการประเมินผลในสวนที่นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯ
กําหนดขึ้นและจะแจงใหนักเรียน นักศึกษา ทุกคนทราบวาเปนกิจกรรมกลาง ถาไมผานกิจกรรมเพียงสวนใด
สวนหนึ่งถือวาไมผานกิจกรรมทั้งภาคเรียน

บทที่ 7
การวางแผนการจัดงบประมาณ
1. การวางแผนการจัดงบประมาณ
1.1 จํานวนผูเรียน นักศึกษา
1.1.1 นักศึกษาระดับ ปวช.
เปาหมาย(คน)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานซอมบํารุงเครื่องกล
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการขาย
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ.
2560

ป พ.ศ.
2561

ป พ.ศ.
2562

176

120

100

93
50
46
17
382

60
30
20
25
255

60
30
20
25
235

114
47
70
231

80
60
40
180

80
40
80
200

17
17
630

25
25
460

25
25
460

1.1.2 นักศึกษาระดับ ปวส.
เปาหมาย(คน)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
สาขางานเทคโนโลยีโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีปโตรเลียม
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานการขาย
รวม
ประเภทวิชาการโรงแรม
135สาขางานการโรงแรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ.
2560

ป พ.ศ.
2561

ป พ.ศ.
2562

25

50

60

10
6
10
9
60

50
20
20
140

35
20
20
135

22
10
20
52

70
20
20
110

40
20
40
100

11
11
123

20
20
270

40
40
275

1.1.3 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับชั้น
หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรระยะสั้น (75-150 ชม.)
หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

ป พ.ศ.
2560

ป พ.ศ.
2561

ป พ.ศ.
2562

100
-

160
-

250
-

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน – นักศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะความตองการของ
ตลาดแรงงานในแตละป

1.2 ประมาณการรายจาย
ประเภทรายจาย
1. เงินเดือน
2. คาจางประจํา
3. คาตอบแทนพนักงานราชการ
4. คาจางชั่วคราว
5. คาตอบแทน
6. คาใชสอย
7. คาวัสดุ
8. คาสาธารณูปโภค
9. โครงการประจําป
10. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
11. รายจายอื่น
12. รายจายเงินเรียนฟรี 15 ป
รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ. 2560
8,937,532.80
1,362,014.40
2,944,512.00
8,140,080.00
3,441,920.00
1,489,974.00
4,316,290.00
1,770,574.84
811,600.00

จํานวนเงิน(บาท)
ป พ.ศ. 2561
9,384,409.44
1,430,115.12
3,091,737.60
8,547,084.00
3,614,016.00
1,564,472.70
4,532,104.50
1,859,103.58
852,180.00

ป พ.ศ. 2562
9,853,629.91
1,501,620.88
3,246,324.48
8,974,438.20
3,794,716.80
1,642,696.34
4,758,709.73
1,952,058.76
894,789.00

1,426,900.00 1,498,245.00 1,573,157.25
1,900,000.00 1,995,000.00 2,094,750.00
689,200.00
723,660.00
759,843.00
1,401,250.00 1,471,312.50 1,544,878.13
38,434,848.04 40,356,590.44 42,374,419.96

1.3 ประมาณการรายรับ
ประเภทรายรับ
1. งบบุคลากร
2. เงินงบประมาณ
3. เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เงินบํารุงการศึกษา
5. งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ. 2560
13,244,059.20
7,91,300.00
8,198,200.00
6,645,247.09
2,932,900.00

38,511,706.29

จํานวนเงิน(บาท)
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
13,906,262.16 14,601,575.27
7,865,865.00 8,259,158.25
8,608,110.00 9,038,515.50
6,977,509.44 7,326,384.92
3,079,545.00 3,233,522.25
40,437,291.60

42,459,156.18

2. แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
2.1 การกํากับติดตาม
2.1.1 วิทยาลัยฯ จัดระบบกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามจุดเนนและยุทธศาสตรในเรื่องขั้นตอน
วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
2.1.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและสิ้นสุด
การดําเนินการ

2.2 การตรวจสอบ
2.2.1 การตรวจสอบภายใน วิ ท ยาลั ย ฯ จะดํ า เนิ น การประเมิ น ตนเองเป น การภายใน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ไดแกการวางแผน การจัดองคกร การจัดสรรบุคลากร การนําไป
ปฏิบัติการควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน
2.2.2 การตรวจสอบภายนอก วิทยาลัยฯ จะไดรับการตรวจสอบจากผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการประเมินตนเองเปนการภายในสถานศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปน การประเมินมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่วิทยาลัยฯ กําหนดไว
2.3 การรายงาน
2.3.1 ใหผูรับผิดชอบจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา เชน สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง/การศึกษาตนเอง
(Self Assessment Report/Self Study Report) ฯลฯ
2.3.2 จัดทํารายงานภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งผลสําเร็จอุปสรรค
ปญหา ดานปจจัยและกระบวนการและสิ่งที่วิทยาลัยฯ จะดําเนินการในปตอไป
2.3.3 จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาเมื่อ
ระยะเวลา ของแผนฯ สิ้นสุดลง

การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ขอเสนอแนะที่ใหปรับปรุงโดยเรงดวน
1.) ควรจัดระบบติดตามผล การไดงานทํา การประกอบ
อาชีพอิสระ และการศึกษาตอ ตลอดจนความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการตอนักศึกษาซึ่งจบการศึกษาแต
ละปทุกระดับการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจํา
2.) ควรสนับสนุนใหครู – อาจารยเขารวมอบรมเพิ่มพูน
ความรูเฉพาะสาขา / วิชาชีพ ใหมากขึ้น
3.) การจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม และสถานที่หรือผูร ับผิดชอบในการจัดเก็บ
4.) จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผูเรียนแรก
เขา

ขอเสนอแนะที่ใหปรับปรุงตามกําหนดเวลา
1.) ควรสงนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการทุก
สาขาวิชาและทุกระดับที่เปดสอนในสถานศึกษา
2.) สงเสริมการทําโครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
และงานวิจัย ทั้งครูผูสอน และนักเรียน นักศึกษา

3.) ควรมีการนําผลงานนวัตกรรมไปเผยแพรสูชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
การพัฒนาชุมชน หรือทองถิ่นตอไป
4.) การบริหารวิชาการ ตองมีการประเมินทุกครั้ง เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
5.) ควรจัดระบบนิเทศภายในดานการเรียนการสอน และ
ดานการบริหารจัดการ อยางตอเนือ่ ง และเปนระบบ

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

- โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ (V-Cop) สถาน
ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาผานระบบอินเตอรเนต
และโปรแกรม
- โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจําป
การศึกษา 2560
- ใหผูรับผิดชอบโครงการสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม
และมอบหมายใหงานแผนงาน เปนผูรวบรวม
- โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
- โครงการเยี่ยมบานผูเ รียน
- โครงการอบรมบทบาทครูที่ปรึกษา
- มีการสงนักเรียน นักศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการ
ทุกสาขาวิชาทั้ง ปวช. และ ปวส.
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- โครงการอบรมการทําวิจัย 5 บาท (นักเรียน)
- โครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐตอสาธารณชน
- สนับสนุนใหนําสิ่งประดิษฐไปใชกับชุมชน
- โครงการจัดทําคูม ือการวัดผล และประเมินผลที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และการใชวิธีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม
- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการประเมินแผนการจัดการเรียนรู
- กํากับติดตามบันทึกหลังการสอน และความกาวหนา
ทางการเรียน

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ขอเสนอแนะที่ใหปรับปรุงในชวงเวลา 5 ป
1.) นํา IT มาใชในการเรียนการสอนและการจัดการ

เรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อเพิ่ม ทักษะใน
ทดสอบทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
2.) สงเสริมใหครู-อาจารย จัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพผูเรียน
3.) เพิ่มจํานวนครูผูสอนใหเพียงพอและตรงตาม
สาขาวิชาชีพและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาผูเรียนและสนองตอบนโยบายของตนสังกัด
4.) จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมพัฒนาการผู
เรียน ทั้งทางดานสังคม อารมณ และ สติปญญา
5.) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน/การทํา
กิจกรรมที่สงเสริมทักษะภาษาตางประเทศใหแก ผูเรียน
6.) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ทั้งในสวนของผูปกครอง ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ใหเกิด
การรวมกลุมสรางชมรม เพื่อรวมกันปองปรามปญหาอัน
อาจจะเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางครอบคลุม
7.) มีการบูรณาการสูการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
“สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน” ในกลุมสาระ และ
สาขาวิชาตาง ๆ การเผยแพรองคความรู การสราง การใช
การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อ การใชประโย
ชนองคความรูในวงกวาง

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

- โครงการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ wifi
- โครงการอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอน
- โครงการอบรมการทําวิจยั ในชั้นเรียน
- โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ
- สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรไดรับใบประกอบ
วิชาชีพครู
-

จัดกิจกรรมตามแนวปฏิบตั ิขององคหารนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย
- เขารับการประเมินหนวยมาตรฐานดีเดน
- โครงการคายภาษา English Camp
- โครงการคายภาษา Chinese Camp
- โครงการสอบ HSK
- โครงการประกวดสุนทรพจน Chinese Bridge
- โครงการประชุมผูปกครอง
- โครงการประชุมสมาคมผูปกครอง
- โครงการประชุมชมรมศิษยเกา
- โครงการสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
- โครงการอบรมสวนพฤษศาสตรโรงเรียน
- กิจกรรมสํารวจและทําทะเบียนพรรณไม

