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บทท่ี 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต ้
ที่ตั้ง  69 หมู่ 10 ต าบล ดงสุวรรณ   อ าเภอดอกค าใต้   จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์       054-483410 
โทรสาร        054-483411 
Website      dice.ac.th 

2. ความเป็นมา 
2.1  ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ตั้ง  ขนาด  

วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่     18  
มิถุนายน  2540    บนเนื้อที่  111  ไร่  22  ตาราง  ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

2.2  สภาพชุมชน   
สภาพชุมชน เป็นสังคมแห่งเกษตรกรรม มีการจัดท าการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ข้าวโพด  สวน

ถั่วด า ปลูกกระเทียม ตลอดทั้งปี  สภาพสังคมใกล้ชิด บ้านพักอาศัยอยู่ติดกันรู้จักกัน ไปมาหาสู่กัน สังคม
ให้ความสนใจในการจัดด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ เป็นอย่างดี มีขนมธรรมเนียม  
วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การท าบุญตานก๋วยสลากพัตร์   ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีรดน้ าด าหัวปี๋
ใหม่เมือง  

2.3 ปรัชญาของสถานศึกษา 
“ คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี มีอนาคต ” 

2.4 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
               จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต สร้างความม่ันใจกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 
          2.5  พันธกิจ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 
2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. บริการสังคม ชุมชน 
4. สร้างผู้ประกอบการ 
5. สนองการปฏิรูปอาชีวศึกษา 

      2.6 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป็นสถานศึกษา ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

2.7 อัตลักษณ์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิชาชีพ  
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3. สภาพปัจจุบัน 
3.1  จ านวนนักเรียน ครู บุคลากร  อาคาร สถานที่  

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

รวมทั้งสิ้น ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี/

ปทส. 
ปี 
1 

ปี 
2 

ปี 
3 รวม 

ปี
1 

ปี 
2 รวม 

ปี 
1 

ปี 
2 รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาเครื่องกล                       
 - สาขางานยานยนต์ 27 31 38 96               
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์         21 39 60         
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                      

 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

11 
6 

13 
 

4 
 

28 
6               

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง                       
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า          15 15         

รวม       130     75       205 
ประเทภวิชาพาณิชยกรรม                       
สาขาวิชาพณิชยการ                       
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  16 15 31               
สาขาวิชาการบัญชี                       
 - สาขางานบัญชี  10      10  6 6         
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 - สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน          20 20         

รวม       41     26        67 

รวมทั้งสิ้น       171     101       272 
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บุคลากร 
1.  ข้าราชการ   13    คน 
2.  พนักงานราชการ   9    คน 
3,  ครูจ้างสอน    2    คน 
4.  เจ้าหน้าที่   10    คน 
5.  พนักงานทั่วไป   5     คน 
6.  ยามรักษาการณ์   2     คน 

           รวม                41     คน 
 
อาคาร  สถานที่ 
 
  1.   อาคารอ านวยการ      3  ชั้น           1 หลัง 
  2.   อาคารฝึกปฏิบัติการ      3  ชั้น           1 หลัง 
  3.   โรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     1  ชั้น           1 หลัง 
  4.   อาคารปฏิบัติการทางภาษา           1  ชั้น           1 หลัง 
  5.   อาคารส านักงานประกันฯ,ห้องพยาบาล 1  ชั้น           1 หลัง 
                          ห้องพระพุทธฯ,งานโครงการพิเศษ                   
  6.   หอประชุม                             1  ชั้น           1 หลัง 
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3.2 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย  
แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชิโนรส    สุทธิตานนท ์
หวัหนา้งานการควบคุมภายใน 

 
นายสมเจตน์    แสนขตัติยาพร 

หวัหนา้งานเกษตรชีววิถี 
 

นางกมลพรรณ  ภทัรประสงค ์
หวัหนา้งานหลกัสูตรฯ 
หวัหนา้งานวดัผลฯ 

น.ส.ทินมณี  พลศิริ 
หวัหนา้งานห้องสมุด 

นายสมเจตน์   แสนขตัติยาพร 
หวัหนา้งานส่ือฯ 

 
 

นายเชิดศกัด์ิ    ใจยาบุตร 
หวัหนา้งานทวิภาคี 

 

นายอุบล  ฟคู  ามี 
หวัหนา้งานประกนัคุณภาพฯ 

 
นางสาวบุญญิสา   พนัธวงค์ 
ครูท่ีปรึกษาองคก์ารวิชาชีพฯ 

 
นางสุภาภรณ์  พงษย์ศ 
 หวัหนา้งานทะเบียน 

 

นายประสิทธิ  สุโข 
รอง ผอ.ฝ่ายวชิาการ 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ผูแ้ทนฝ่ายพฒันาฯ 

 

นายสญัญา    หลา้สมบรูณ์ 
ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการ 

 

นายสมคิด     จีนจรรยา 
ผูอ้  านวยการ 

นายประสิทธิ  สุโข 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 

นายประสิทธิ  สุโข 
รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาฯ 

 

นายประสิทธิ  สุโข 
       รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานฯ 

นายชิโนรส    สุทธิตานนท ์
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 
นายประพนัธ์   ธรรมรส 
หน.แผนกวิชาช่างยนต ์

 
นายสญัญา หนา้สมบูรณ์ 

หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

นายธนรัฐ    อินตะ๊สาร 
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

 

นายณฐัวิทย ์ มุงเมือง 
ผูแ้ทนฝ่ายแผนงานฯ 

นายอุบล    ฟคู  ามี 
หวัหนา้งานวางแผนฯ 

 
นายธนรัฐ    อินตะ๊สาร 
หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูลฯ 

 
นายณฐัวิทย ์   มุงเมือง 
หวัหนา้งานความร่วมมือ 

 
นายเชิดศกัด์ิ    ใจยาบุตร 

หวัหนา้งานวิจยั พฒันา นวตักรรม 

 

นายอศัวิน     ก่ิงจ  าปา 
หวัหนา้งานกิจกรรม 

นางสุภาภรณ์    พงษย์ศ 
หวัหนา้งานส่งเสริมผลผลิตฯ 

 

นายประสาน ภทัรประสงค์ 
ผูแ้ทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
 นายประสาน ภทัรประสงค์ 

หวัหนา้งานพสัดุ 
 

นางสาวทินมณี    พลศิริ 
หวัหนา้งานการเงิน 

 
น.ส. กนกการญจน์ ภาชนะ 

หวัหนา้งานบญัชี 
 

นายประพนัธ์     ธรรมรส 
หวัหนา้งานปกครอง 

 

น.ส. กนกการญจน์ ภาชนะ 
หน.แผนกวิชาการบญัชี 

 

นางวาสนา คาระมาตร 
หวัหนา้งานแนะแนว 

 

นางสุภาภรณ์   พงษย์ศ 
หน.แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ 

 
 

นางดวงนภา     สุค  า 
หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 

 

นายสุริยา     แม่หล่าย 
หวัหนา้งานโครงการพิเศษ 

 
นางดวงนภา     สุค  า 
หวัหนา้งานบุคลากร 

 
นายประสาน ภทัรประสงค์ 
หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

 
นายอศัวิน    ก่ิงจ  าปา 

หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ 
 

นางวลยัลกัษณ์    มาลยั 
หวัหนา้งานสวสัดิการฯ 

 
นางสาวบุญญิสา   พนัธวงค์ 
หวัหนา้งานครูท่ีปรึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

นายชิโนรส    สุทธิตานนท ์
หวัหนา้งานการควบคุมภายใน 

 
นายสมเจตน์    แสนขตัติยาพร 

หวัหนา้งานเกษตรชีววิถี 
 

นางกมลพรรณ  ภทัรประสงค ์
หวัหนา้งานหลกัสูตรฯ 
หวัหนา้งานวดัผลฯ 

น.ส.ทินมณี  พลศิริ 
หวัหนา้งานห้องสมุด 

นายสมเจตน์   แสนขตัติยาพร 
หวัหนา้งานส่ือฯ 

 
 

นายเชิดศกัด์ิ    ใจยาบุตร 
หวัหนา้งานทวิภาคี 
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3.3  หลักสูตร การเรียนการสอน (การใช้หลักสูตร) 
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 
 - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขางานติตตั้งไฟฟ้า 

ประเทภวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 - สาขางานบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 - สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
 
3.4  บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยตั้งอยู่ติดเขา มีบรรยากาศที่พร้อม สงบเงียบ เหมาะสมกับการเรียนรู้ อยู่ไกลจากสิ่ง
ยั่วยวน เช่น ร้านเกม ห้างสัพสินค้า  มีความพร้อมด้านอาคารเรียน  ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย  อุปกรณ์การ
เรียน ที่ครบครัน  และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เป็นคนรุ่นใหม่ สนใจในการพัฒนางานด้านการสอน 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีผู้บริหาร ที่ทุ่มเท เสียสละ มองการไกล และใส่ใจในการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
ของสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม เก้ือกูล สนับสนุน บุคลากรในวิทยาลัย ให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นสังคม
อุดมป๎ญญา และในการจัดการศึกษา ทุกรูปแบบ 
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4. การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ได้จัดทา  SWOT Analysis โดยใช้ประเด็น  การวิเคราะห์ภายนอกที่

เรียกว่า C – PEST ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก 7Ss ( McKinsey ) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน( Internal Environment ) ใช้หลัก 7Ss คือ 

 1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 2. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา(Structure) 
 3. ระบบองค์การ (System) 
 4. ทักษะของบุคลากร(Skill) 
 5. คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values) 
 6. บุคลากร(Staff) 
 7. รูปแบบการน าองค์การ(Style) 
 ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) ใช้หลัก C – PEST คือ 
 1. ลูกค้า (Customer) 
 2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political) 
 3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
 4. สภาพแวดล้อม (Environment) 
 5. สภาพสังคม(Social) 
 6. เทคโนโลย(ีTechnological) 
 
ผลการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ มีดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 

1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
สถานศึกษามีการการก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ 
การประกันคุณภาพภายใน 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
2.ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

2. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา(Structure) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน 
2.มีครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เหมาะแก่การจัดการเรียน
การสอน 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.ภาระงานมีหลายหน้าที่บุคลากรมีน้อยท าให้ขาด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
2.ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เต็มที่ 
3.ขาดการนิเทศติดตามงาน ไม่สม่ าเสมอ 
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ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 

3. ระบบองค์การ (System) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.สถานศึกษามีการใช้ระบบICT เข้ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร 
2.ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง 
3.สถานศึกษามีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ 
พัฒนาโรงเรียน 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.ขาดการน าระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
2.การใช้ระบบICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
 

4. ทักษะของบุคลากร(Skill) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ 
สอน 
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
 

5. คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.บุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ 
เกี่ยงวันและเวลา 
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด 
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
 

6. บุคลากร(Staff) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2.มีความสามารถทักษะในงานที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.ครูมีภาระงานมากเกินไป 
 

7. รูปแบบการน าองค์การ(Style) 

จุดแข็ง ( Strength ) 
1.ผู้บริหารเป็นผู้น าในการท างาน 
2.ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
3.ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด 
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.งบประมาณในการด า เนินงานไม่เพียงพอ 
2.ผู้บริหารไม่สามารถติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) 

1. ลูกค้า (Customer) 

โอกาส ( Opportunity ) 
1.ผู้ปกครองให้ความส าคัญและให้อยากให้ลูกเรียนใกล้
บ้าน 
 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.จ านักเรียนในเขตพ้ืนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมี
นักเรียนจ านวนน้อย 
2. นักเรียนมีค่านิยมเรียนในเมือง 

2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political) 
โอกาส ( Opportunity ) 
1.นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวการปฏิบัติงาน
ชัดเจน 
 
 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยน 
รัฐบาล หรือ เปลี่ยนผู้บริหาร 
2.การกระจายงบประมาณไม่เพียงพอ 
 

3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 

โอกาส ( Opportunity ) 
1.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ 
 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม 

4. สภาพแวดล้อม (Environment) 

โอกาส ( Opportunity ) 
1.ชุมชนมีความสามัคคี และมีการป้องปรามยาเสพติด 
2.ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.สถานศึกษาอยู่ห่างไกลชุมชน 
 

5. สภาพสังคม(Social) 
โอกาส ( Opportunity ) 

1.ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนมองเห็นความส าคัญของ
การศึกษา 
 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร 
เนื่องจากต้องท างาน 
2.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
เรียนการสอน 

6. เทคโนโลยี(Technological) 

โอกาส ( Opportunity ) 
1.เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงสถานศึกษา 

อุปสรรค ( Threats ) 
1.ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรมไม่มี
เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
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5. ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ให้มีความรู้เชิง
วิชาการ และมีทักษะทางวิชาชีพ  

เป้าประสงค ์ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในเชิงวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ 
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นโดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ(V-NET) 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
1.6 พัฒนาระบบก ากับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดป๎ญหาการออกกลางคัน  
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ที่จ าเป็น ในการท างาน  การศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพอิสระ 
1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงาน มี

ความพึงพอใจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค ์ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์ คือ 

2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

2.2 จัดแผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน  เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2.3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และ
ท าการวิจัยเพื่อแก้ไขป๎ญหาและน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชาที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

2.5 ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานและร่ วมกันจัด การฝึกงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพตามระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์   ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้เป็นฐาน มี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจักท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสียง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการ
บริหารจัดการ วัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายโดยมี     กลยุทธ์ คือ  

3.1 เพ่ิมบทบาทการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการวิทยาลัยให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551และระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
2552 

3.2 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนและก าหนดการก ากับติดตามดูแล 

3.3 จัดการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3.4 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
3.5 จัดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดสถานที่เรียน ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้งานอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร ส านักงาน ศูนย์ศึกษาอาเซียน 
3.8 จัดการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอใน

แต่ละสาขาวิชา 
3.9 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
3.10 จัดการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.11 จัดการระดมทรัพยากรในการจัดการบริหารการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายใน

ระดับจังหวัดและในระดับประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์  มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาด้านวิชาชีพโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้อง
ต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ คือ  

4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนทุกสาขางาน และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการ
อาชีพดอกค าใต้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
เป้าประสงค ์ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่

เป็นประโยชน์ ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับ ชุมชน  จังหวัด และภายในประเทศ โดยมีกลยุทธ์ คือ 
5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครใูห้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และ

โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ 

5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนครใูห้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทและพลโลก 

เป้าประสงค ์ปลูกฝ๎งจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการโดยมีกลยุทธ์ คือ 

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม การปลูกฝ๎งจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งด้านจิตอาสา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก(สมศ.) ด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินทั้งจากการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ โดยมีกลยุทธ์ 
คือ 

7.1 จัดระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน  และน าผลการประเมินทั้งจากการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.2 เพ่ิมระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

 

 



12 

 

บทที่ 2 

การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา โดย
ได้แบ่งเป็นด้านๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ(V-NET) 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
1.6 พัฒนาระบบก ากับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดป๎ญหาการออกกลางคัน  
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ที่จ าเป็น ในการท างาน การศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพอิสระ 
1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงาน มี

ความพึงพอใจ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

และทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้น
ไป 
 
 
 
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
ดี 

80 % 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

85 % 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ตามการทดสอบการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ(V-
NET) 

 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน

การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 

1.6 พัฒนาระบบก ากับติดตาม
ดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลด
ป๎ญหาการออกกลางคัน 

 
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

และทักษะในการหางานท า 
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอิสระ 

 
1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

 
 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
รับรอง 
 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา( V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา( V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
 
1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 
 
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

75 % 
 

75 % 
 
 
 
 
 

60 % 
 
 
 
 

60 % 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
ดี 

80 % 
 

80 % 
 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 

65 % 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 
 

80 % 
 
 
 
 

ดีมาก 

85 % 
 
85 % 
 
 
 
 
 
70 % 
 
 
 
 
70 % 
 
 
 
 
 
85 % 
 
 
 
85 % 
 
 
 
 
ดีมาก 
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2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ 
2.2 จัดแผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2.3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ท าการวิจัยเพื่อแก้ไขป๎ญหาและน ามาพัฒนาการเรียนการสอน  

2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชาที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

2.5 ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานและร่วมกันจัดการฝึกงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ

ในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 
 

2.2 จัด แผนการ เรียนรู้ รายวิชา ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริม
การเรียนรู้เพ่ือการเข้าสู่กลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เพ่ือ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 
 
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
ดี 

ดีมาก 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
2.3 จัดการเรียนการสอนรายวิชา

ตามแผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย และท า
การวิจัยเพื่อแก้ไขป๎ญหาและ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดผลประเมินผลในการเรียน
การสอนรายวิชาที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

 

2.5 ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานและ
ร่วมกันจัด การฝึกงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามระดับ
คุณภาพในการฝึกงาน 
 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
 
 
 
 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผล
และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 
 
 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 

ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

 

ดีมาก 
 
 
 

 

3. ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
3.1 เพ่ิมบทบาทการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551และระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 
3.2 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจ าปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งด าเนินการ
ตามแผนและก าหนดการก ากับติดตามดูแล 

3.3 จัดการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3.4 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
3.5 จัดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดสถานที่เรียน ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้งานอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร ส านักงาน ศูนย์ศึกษาอาเซียน 
3.8 จัดการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ

สาขาวิชา 
3.9 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.10 จัดการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.11  จัดการระดมทรัพยากรในการจัดการบริหารการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายใน

ระดับ จังหวัดและในระดับประเทศ 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
3.1 เพ่ิมบทบาทการท างานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการวิทยาลัยให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551และ
ระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
2552 
 

3.2 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนและ
ก าหนดการก ากับติดตามดูแล 

 
3.3 จัดการพัฒนาสถานศึกษาตาม 

อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ 
 

3.4 จัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

 
3.5 จัดระบบบริหารความเสี่ยงอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

3.6 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
3.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
3.7 ระดับคุณภาพในจัดระบบการ
ดูแลผู้เรียน 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 

 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
3.7 จัดสถานที่เรียน ดูแล

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยและการใช้งานอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร 
ส านักงาน ศูนย์ศึกษาอาเซียน 

 
3.8 จัดการบริหารจัดการวัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 

 
3.9 พัฒนาบุคลากรทุกคนของ

สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

3.10 จัดการบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.11 จัดการระดมทรัพยากรในการ

จัดการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายใน
ระดับ จังหวัดและในระดับประเทศ 

 
 
 
 

3.8 ระดับการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร 
ส านักงาน ศูนย์ศึกษาอาเซียน 
 
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
บุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
ดีมาก 

 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
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4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนทุกสาขางาน และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน
ทุกสาขางาน และบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ดี 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

 
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครใูห้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ 

5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนครใูห้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ 

 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครใูห้มีการ

สร้างและพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติตลอดจน
น าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ 
 

5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้มีการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตลอดจนน าไป
เผยแพร่ในระดับต่างๆ 

5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 
 
 
 

5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
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6. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งด้านจิตอาสา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง

จิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ 
 

6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง
ด้านจิตอาสา 
 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎ง
จิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
6.5 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านจิตอาสา 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
 
 
 
ดีมาก 
 
 
ดีมาก 
 
 
 

ดี 
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7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

7.1 จัดระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน และน าผลการประเมินทั้งจากการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.2 เพ่ิมระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี 

2557 2558 2559 
7.1 จัดระบบและกลไกลการ

ประกันคุณภาพภายใน และ
น าผลการประเมินทั้งจากการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

7.2 เพ่ิมระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
7.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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บทที่ 3 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง ปี การศึกษา 2559 
สถานศึกษาได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา 7 ด้าน ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. จุดเน้นด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. จุดเน้นด้านการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และการวิจัย 
6. จุดเน้นด้านการปลูกฝ๎งจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินงานในแต่ละจุดเน้น สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
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1. จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ

วิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

 

-โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
-โครงการฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-จัดซื้อวัสดุฝึก 
-โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 

-โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
-โครงการฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-จัดซื้อวัสดุฝึก 
-โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 

-โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
-โครงการฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-จัดซื้อวัสดุฝึก 
-โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน 

 
 
 

 
 
 

- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 

-โครงการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ ระดับปวช. และระดับปวส. 
-โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะรายวิชา 
 
 

-โครงการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ ระดับปวช. และระดับปวส. 
-โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะรายวิชา 

-โครงการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ ระดับปวช. และระดับปวส. 
-โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะรายวิชา 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการ

ทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระดับชาติ(V-NET) 
 

-โครงการติวก่อนสอบ V-NET 
 
 

-โครงการติวก่อนสอบ V-NET 
 
 

-โครงการติวก่อนสอบ V-NET 
 
 

1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 

-โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
-โครงการ English on Board(ASEAN Studies) 
-โครงการ English Today 

-โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
-โครงการ English on Board(ASEAN Studies) 
-โครงการ English Today 

-โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
-โครงการ English on Board(ASEAN Studies) 
-โครงการ English Today 

1.6 พัฒนาระบบก ากับติดตามดูแลนักเรียน
นักศึกษาเพื่อลดป๎ญหาการออกกลางคัน 

 
 

-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-โครงการติดตามการขาดเรียน 
-โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-โครงการติดตามการขาดเรียน 
-โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-โครงการติดตามการขาดเรียน 
-โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
การหางานท า การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 

โครงการป๎จฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
-โครงการเชิญวิทยากรส านักงานและจัดหางาน
บรรยายให้ความรู ้
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
 

โครงการป๎จฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
-โครงการเชิญวิทยากรส านักงานและจัดหางาน
บรรยายให้ความรู ้
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
 

โครงการป๎จฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
-โครงการเชิญวิทยากรส านักงานและจัดหางาน
บรรยายให้ความรู ้
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการปฐมนิเทศ ป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่เข้าท างาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการปฐมนิเทศ ป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่เข้าท างาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการปฐมนิเทศ ป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการติดตามผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่เข้าท างาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
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2. จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

 

-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.2 จัดแผนการเรียนรูร้ายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่
กลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

-ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
-ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรูร้ายวิชาเป็น
แบบสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

-ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
-ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรูร้ายวิชาเป็นแบบ
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

-ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
-ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรูร้ายวิชาเป็นแบบ
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2.3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาตาม
แผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและท าการวิจัยเพื่อแก้ไขป๎ญหาและ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

- ครูท าบันทึกหลังการสอน 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
- โครงการนิเทศภายใน 
 
 
 

- ครูท าบันทึกหลังการสอน 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
- โครงการนิเทศภายใน 
 

- ครูท าบันทึกหลังการสอน 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
- โครงการนิเทศภายใน 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล

ประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชาที่
หลากหลายและเหมาะสม 

 

-โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล
ประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชา 
- โครงการนิเทศภายใน 
 

-โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล
ประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชา 
- โครงการนิเทศภายใน 
 

-โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล
ประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชา 
- โครงการนิเทศภายใน 
 

2.5 ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานและรว่มกันจัดการฝึกงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
- โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการสัมนาป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
- โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการสัมนาป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 

- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
- โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการนิเทศการฝึกงาน 
-โครงการสัมนาป๎จฉิมนิเทศการฝึกงาน 
- การฝึกงานในสถาน 
ประกอบการ 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
-โครงการพัฒนาร่วมมือกับ 
สถานประกอบการในการ 
จัดท าแผนการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
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3. จุดเน้นด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
3.1 เพิ่มบทบาทการท างานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551และระเบียบบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.2552 

 

- ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของทาง
วิทยาลัย 
- ประชุมเพื่อออกข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 
- พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของวิทยาลัย 
- ก ากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย 
- ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของทางวิทยาลัย 

- ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของทาง
วิทยาลัย 
- ประชุมเพื่อออกข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 
- พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของวิทยาลัย 
- ก ากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย 
- ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของทางวิทยาลัย 
 

- ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของทางวิทยาลัย 
- ประชุมเพื่อออกข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 
- พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของวิทยาลัย 
- ก ากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัย 
- ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของทางวิทยาลัย 

3.2 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งด าเนินการตาม
แผนและก าหนดการก ากับติดตามดูแล 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระยะ 5 ป(ี2556-2560) 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
- โครงการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัย 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระยะ 5 ป(ี2556-2560) 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
- โครงการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัย 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 
ปี(2556-2560) 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
- โครงการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
a. จัดการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัต

ลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

- โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมด้านการสร้างความรักความ
สามัคค ี
- โครงการบริการสังคม ชุมชน 
- โครงการสอน 108 อาชีพ 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
- โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมด้านการสร้างความรักความสามัคค ี
- โครงการบริการสังคม ชุมชน 
- โครงการสอน 108 อาชีพ 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
- โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมด้านการสร้างความรักความสามัคค ี
- โครงการบริการสังคม ชุมชน 
- โครงการสอน 108 อาชีพ 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
- โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

b. จัดระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

c. จัดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

- โครงการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานบริหารความ
เสี่ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

- โครงการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานบริหารความ
เสี่ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

d. จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการพบครูที่ปรึกษา 
- โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูแล
นักเรียน 
- โครงการดูแลกลุ่มเสียง 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนป๎ญญาเลิศ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
- โครงการเยี่ยมหอพัก 
- โครงการติดตามการขาดเรียน 

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการพบครูที่ปรึกษา 
- โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียน 
- โครงการดูแลกลุ่มเสียง 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนป๎ญญาเลิศ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
- โครงการเยี่ยมหอพัก 
- โครงการติดตามการขาดเรียน 

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการพบครูที่ปรึกษา 
- โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียน 
- โครงการดูแลกลุ่มเสียง 
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนป๎ญญาเลิศ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
- โครงการเยี่ยมหอพัก 
- โครงการติดตามการขาดเรียน 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
e. จัดสถานท่ีเรียน ดูแลสภาพแวดล้อม 

และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้งาน
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร ส านักงาน 
ศูนย์ศึกษาอาเซียน 
 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
 

f. จัดการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
และเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 

 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

g.  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใน
งานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 

- โครงการจัดอบรมบุคลากรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
- โครงการสนับสนุนทุนในการวิจัยของบุคลากร 
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
- โครงการแข่งขันกีฬา อศจ. 
- โครงการคัดเลือกครูดีเด่น 

- โครงการจัดอบรมบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการสนับสนุนทุนในการวิจัยของบุคลากร 
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
- โครงการแข่งขันกีฬา อศจ. 
- โครงการคัดเลือกครูดีเด่น 

- โครงการจัดอบรมบุคลากรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
- โครงการสนับสนุนทุนในการวิจัยของบุคลากร 
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
- โครงการแข่งขันกีฬา อศจ. 
- โครงการคัดเลือกครูดีเด่น 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
h.  จัดการบริหารการเงินและงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- จัดค่าวัสดุฝึก ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 
- จัดหารายได้จากมูลค่าของผลผลิตจากค่าวัสดุฝึก 
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
- จัดค่าวัสดุฝึกในการบริการวิชาชีพ ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย ครู
และผู้เรียน ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุนกิจกรรมด้าน ปลูกฝ๎งจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

- จัดค่าวัสดุฝึก ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 
- จัดหารายได้จากมูลค่าของผลผลิตจากค่าวัสดุฝึก 
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
- จัดค่าวัสดุฝึกในการบริการวิชาชีพ ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย ครูและ
ผู้เรียน ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุนกิจกรรมด้าน ปลูกฝ๎งจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ร้อยละ 
5 ของงบด าเนินการ 

- จัดค่าวัสดุฝึก ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 
- จัดหารายได้จากมูลค่าของผลผลิตจากค่าวัสดุ
ฝึก ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
- จัดค่าวัสดุฝึกในการบริการวิชาชีพ ร้อยละ 1 
ของงบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย 
ครูและผู้เรียน ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
- จัดค่าสนับสนุนกิจกรรมด้าน ปลูกฝ๎งจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

3.11 จัดการระดมทรัพยากรในการจัดการ
บริหารการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งภายในระดับ จังหวัดและใน
ระดับประเทศ 

 
 

- จัดท าแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นักเรียน
นักศึกษา 
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

- จัดท าแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นักเรียน
นักศึกษา 
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

- จัดท าแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นักเรียน
นักศึกษา 
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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4. จุดเน้นด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความ

ต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้เรียนทุกสาขางาน และ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการอาชีพ
ดอกค าใต ้

- วางแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
- โครงการ 108 อาชีพ 
- โครงการเปิดสอนแกนมัธยม 
- โครงการ ร่วมอ าเภอยิ้ม 
- โครงการ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
- โครงการ Fix it center 

- วางแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
- โครงการ 108 อาชีพ 
- โครงการเปิดสอนแกนมัธยม 
- โครงการ ร่วมอ าเภอยิ้ม 
- โครงการ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
- โครงการ Fix it center 

- วางแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
- โครงการ 108 อาชีพ 
- โครงการเปิดสอนแกนมัธยม 
- โครงการ ร่วมอ าเภอยิ้ม 
- โครงการ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
- โครงการ Fix it center 

 
5. จุดเน้นด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้มีการสร้าง

และพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย  และโครงงานท่ีน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาตติลอดจนน าไป
เผยแพร่ในระดับต่างๆ 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้มีการสร้าง

และพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย  และโครงงานท่ีน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาตติลอดจนน าไป
เผยแพร่ในระดับต่างๆ 
 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ครู 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยคร ู
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ครู 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัย ครู 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยคร ู
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ครู 

-โครงการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัย ครู 
-โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยคร ู
-โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ครู 

 
6. จุดเน้นด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งจิตส านึก 

ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 

-โครงการเลือกตั้งนายยกองค์การ อชท. 
-โครงการพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ 
-โครงการประชาธิปไตย 
-โครงการถวายเทียนพรรษา 
-โครงการร่วมขบวนลอยกระทง 
-โครงการอบรมมารยาทไทย 
 

-โครงการเลือกตั้งนายยกองค์การ อชท. 
-โครงการพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 
-โครงการประชาธิปไตย 
-โครงการถวายเทียนพรรษา 
-โครงการร่วมขบวนลอยกระทง 
-โครงการอบรมมารยาทไทย 
 

-โครงการเลือกตั้งนายยกองค์การ อชท. 
-โครงการพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 
-โครงการประชาธิปไตย 
-โครงการถวายเทียนพรรษา 
-โครงการร่วมขบวนลอยกระทง 
-โครงการอบรมมารยาทไทย 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง

จิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการ ปลูกต้นไม ้
- โครงการ ขยะรีไซเคิล 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
- โครงการนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการ ปลูกต้นไม ้
- โครงการ ขยะรีไซเคิล 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
- โครงการนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- โครงการ Big Cleaning Day 
- โครงการ ปลูกต้นไม ้
- โครงการ ขยะรีไซเคิล 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
- โครงการนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 

-โครงการแข่งขันกีฬาส ี
-โครงการTobe numberone 
-โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
-โครงการประกวดร้องเพลง 
-โครงการประวงดนตรีโฟค์ซอง 

-โครงการแข่งขันกีฬาส ี
-โครงการTobe numberone 
-โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
-โครงการประกวดร้องเพลง 
-โครงการประวงดนตรีโฟค์ซอง 

-โครงการแข่งขันกีฬาส ี
-โครงการTobe numberone 
-โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
-โครงการประกวดร้องเพลง 
-โครงการประวงดนตรีโฟค์ซอง 

6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-วางแผนงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน
และบุคลากรทุกคน 

-วางแผนงานโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 

-วางแผนงานโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 

6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝ๎งด้านจิต
อาสา 

-จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในวิทยาลัย 
- จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 

-จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในวิทยาลัย 
- จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 

-จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในวิทยาลัย 
- จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 
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7. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
7.1 จัดระบบและกลไกลการประกัน
คุณภาพภายใน และน าผลการประเมิน
ทั้งจากการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอกมา
ก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-จัดท ารายงาน sar ประจ าปี 
 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอก
มาก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-จัดท ารายงาน sar ประจ าปี 
 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอก
มาก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-จัดท ารายงาน sar ประจ าปี 
 

   
   

7.2 เพ่ิมระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอกมา
ก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
-ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
-โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-โครงการศึกษาดูงาน 
 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอก
มาก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
-ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-โครงการศึกษาดูงาน 
 

-น าข้อเสนอแนะการประเมินภายในและภายนอก
มาก าหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
-ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-โครงการศึกษาดูงาน 
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บทที่ 4 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

1. การเรียนการสอน 
1.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษาพ .ศ. 2551 (มาตรา 8) ที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ โดยมี
หลักสูตรกลางที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 3 ระดับ คือ 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
  2555 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  พุทธศักราช 2555 
- หลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 75ชั่วโมง 150 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่ 
  สนใจ และบริการฝึกอาชีพระยะสั้นหลากหลายให้กับชุมชน 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และตลาดแรงงาน โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 2 
รูปแบบ คือ 

1.1.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติ  เน้นการจัดการสอนในรูปแบบการเรียน  เป็นชิ้นงาน
เป็นโครงการ โดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง จ าลอง
ในสถานศึกษาเพ่ือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึก  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน  
และให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

1.1.2 การศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นการศึกษาท่ี เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
งานท าอยู่แล้วได้เข้ามาเทียบความรู้และประสบการณ์หรือบางรายวิชาเลือกที่จะเรียนแบบพบรายกลุ่ม  
เพ่ือพัฒนา คุณวุฒิของ บุคคล ที่ท างาน อยู่แล้วให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 
2. เวลาเรียน 

2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง  ๆ แบ่งภาคเรียนออกเป็น  2 ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  18 สัปดาห์ 
และภาคเรียนฤดูร้อนประมาณ 6 สัปดาห์ 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน  สถานศึกษาเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  5 วัน คาบละ 
60 นาท(ี1 ชั่วโมง) 

2.3 เวลาเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก าหนด 3 ปี 
2.3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก าหนด 2 ปี 

ส าหรับผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และก าหนดประมาณ  3 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
3.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
      3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 3.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 3.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
 3.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
3.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 3.2.1 กลุ่มทักษะวิชาพ้ืนฐาน     เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นในสาขาวิชา 
 3.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  เป็นวิชาชีพหลักในสาขาวิชา 
 3.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    เป็นวิชาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพที่ร่วมเป็นสาขางาน ที่มุ่งให้ผู้เรียน             
              มีความรู ้และทักษะเฉพาะด้านในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ  
 3.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 3.2.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด เป็นไปตามก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 

 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝ๎งคุณธรรม  ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง  
และส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท าประโยชน์ให้ชุมชน ทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณี  
กิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้น  เช่น กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  กิจกรรมชมรม
ต่าง ๆ 
 
5. โครงการ 

สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงการในภาคเรียนสุดท้าย  ก่อนจบการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 
160 ชั่วโมงเพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง  ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพโดยจัดท าเป็น
โครงการต่าง ๆ 
 
6. การฝึกงาน 

ระบบปกติ ผู้เรียนต้องฝึกงานในสถานประกอบการจริง  อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยผู้สอนและ
สถานประกอบการวางแผนการฝึกวิชาชีพ และการประเมินผลร่วมกัน 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
7.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง  ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวิจัย  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ 

7.2 ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  และปฏิรูปวิธีสอน  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดย
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สามารถน า
ความรู้ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ป๎ญหา และใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7.3 จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะ  โดยสอนเป็นเรื่อง  เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ  โดยแต่
ละสาขาวิชาชีพที่เปิดสอนร่วมกันปรับ  และประยุกต์เนื้อหาการสอนหรือปฏิบัติเพื่อผลิตและสร้างชิ้นงาน
ผลงาน โครงการเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถท าโครงการได้
ด้วยตนเอง 
 
8. การประเมินผล 

การประเมินผล  จะประเมินผลตามสภาพจริง  โดยมีกระบวนการสังเกต  บันทึก และรวบรวม
ข้อมูลจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนท า  โดยมีการประเมินทักษะพ้ืนฐาน  และทักษะกระบวนการคิดและ
กระบวนการท างานของผู้เรียน 
 
9. หลักสูตรที่เปิดสอน 

1) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 5 สาขางาน ดังนี้ 
1.1 สาขางานยานยนต์ 
1.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
1.3 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.4 สาขางานการบัญชี 
1.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 5 สาขางานดังนี้ 
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
2.3 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
2.4 สาขางานการบัญชี 
2.5 สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

บทที่ 5 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตราที่ 38  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

 

            อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
    1) ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ               
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  2)เสนอความคิดต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ .ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษามอบหมาย  
 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

อาศัยข้อ 42 ( 1 – 14) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และ ความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป งานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไ ป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบนอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 
5.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
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7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

8.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาโดยปฏิบัติงาน ควบคุม 
ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ
งานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

3. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหาร งานบริหารงานทั่วไป 
งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานทะเบียน 

4. งานวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. ท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และช่วยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา 
8. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ    

งานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและ     

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
3. การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานวางแผนและงบประมาณ     

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  งานความร่วมมือ  งานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบ
ธุรกิจ 

4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

5. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. จัดระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และช่วยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา 
8. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
    ฝ่ายวิชาการ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ
งานฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานแผนกวิชา  งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด  งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานสื่อการเรียน การสอน 

4. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และช่วยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา 
7. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ
งานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและ     
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
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3. วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา    
งานครูที่ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

4.ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

5.  จัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
6. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และช่วยปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา 
7.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4. ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ 
 

    4.1 ข้าราชการครู 
 

คร ูมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติงานคือ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

2. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
5. ท านุ บ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
6. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

4.2 ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริม

การเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะที่ต้องปฏิบัติงาน คือ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     4.3 พนักงานราชการ ต าแหน่งครู 
พนักงานราชการ ต าแหน่งครู มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้านการจัดการ

เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการศึกษาวิเคราะห์   วิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้   โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้   คุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่ดี
งามและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

     4.4 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  14  (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
2. จัดท าร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร  จัดล าดับ

ความส าคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานใน
สถานศึกษาเก่ียวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการ
พิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอก
สถานศึกษา 

4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 

5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งค าชี้แจง  ประกาศ  ให้บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและ นักศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
8. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.งานบุคลากร 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  15  (1) – (12) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
3. จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 



43 

 

4. ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติ ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

6. ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การขอมีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง    การขอมีและ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทนและการจัดท า
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา 

7. ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
11.  ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. งานการเงิน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  16 (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมกาการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการด้านการเงิน 
การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน  และการโอนเงิน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ   รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ 
5. ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก -จ่ายให้

ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
8. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.  งานการบัญชี 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  17 (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี        ของสถานศึกษา  ตาม
ระบบบัญชีและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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2. จัดท ารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด เวลาตามระเบียบ  

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ 
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
8. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
9.  งานพัสดุ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  18 (1) – (11) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม   การเก็บรักษา  การ
เบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  

2. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  การบ ารุงรักษาและการ

พัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ           
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
6. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ 
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
10. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10.  งานอาคารสถานที่ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  19 (1) – (10) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้ และการ

ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง  
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม

และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ 
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5. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
9. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
11. งานทะเบียน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  20 (1) – (17) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ   
3. ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับ  การฝึกอบรม 
4. ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด  การขอพักการเรียน การขอ

คืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
6. ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน  การพ้น

สภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 

7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และต าแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทร์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน 

9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน เช่น การ
ลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือน
ปีเกิด เป็นต้น 

11. ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ  

12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น
ที่เก่ียวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ  

14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
15. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
16. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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12. งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  21 (1) – (7) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 
1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ  ให้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป 
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาท้ังภายใน และภายนอก

สถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ 
และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษา
อ่ืน ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

4. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
5. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
6. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. งานควบคุมภายใน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งและรักษาแนวทางในการระบบการควบคุมภายใน  
2. จัดตั้งและรักษาระบบการควบคุมภายในและโปรแกรมที่รีวิวการควบคุมภายใน  
3. จัดให้มีพนักงานงบนโยบายและมาตรฐานที่พวกเขาคาดว่าจะปฏิบัติตาม 
4. ก าหนดเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน (ICO) ที่จะใช้โปรแกรมและทบทวนการควบคุมภายใน  
5. ศึกษาและด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานมีความตระหนักและความเข้าใจที่เพียงพอ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
6. ประเมินความต้องการส าหรับการท างานตรวจสอบภายใน         

 
14. งานวางแผนและงบประมาณ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  22 (1) – (10) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น   
ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

3.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 



47 

 

4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  ส ารวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน การประกอบการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
6. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ 

และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
9. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

15. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  23  (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดท า และบริการ

ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร 
งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง  

2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับ สถานศึกษาอ่ืน  ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้ง  การพัฒนาศักยภาพ
การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.  ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  

5.  ด าเนินการเก่ียวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
8.  ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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16. งานความร่วมมือ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  24 (1) – (6) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 
1. ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา   
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพ่ือ

การศึกษา   
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น  ตัดทิ้งใส่ค าว่า

สถานศึกษาแทน 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น         
5. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
17.  งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ   25 (1) – (8) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการวิจัย การพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคาร
สถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการ
จัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัด การเรียนการสอน 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา สถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
5. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
6. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
18. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  26 (1) – (8) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
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3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ   แผนกวิชา  และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ใน
การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

5.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
7.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
19. งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและการประกอบธุรกิจ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  27 (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดท า
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อม การประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

2. วางแผน ด าเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรับงานการค้า รับจัดท า  
รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจ าหน่าย  การหารายไดร้ะหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรม
สหกรณ ์

3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดท าทะเบียนผลิตผล และ
จ าหน่ายผลิตผล  

4. ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นป๎จจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
8. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
20. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  29 (1) – (12) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา  
2.  ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การช่างเทคนิคใน

อนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์  ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) 
องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
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3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์  

5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
6.  ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
7.  ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
10. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
11. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
21. งานครูที่ปรึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  30 (1) – (9) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา     
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรม

ของนักเรียนนักศึกษา 
3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ  
4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ

ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การ
ลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรายวิชา การ
ขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่
นักเรียนนักศึกษา  

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เก่ียวข้องในการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา  

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน
เสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

8. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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22.  งานปกครอง 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  31 (1) – (11) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ป๎ญหาของนักเรียนนักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ป๎ญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา   

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา   
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ

ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ป๎ญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบ
ในสถานศึกษา  

7. จัดท าระเบียนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณี
กระท าความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ  

8. สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
10. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
23. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  32 (1) – (12) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศและป๎จฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ   

2.  จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4. บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
7. ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ส าเร็จการศึกษาโดย

ติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดท ารายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
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10. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
11.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

     
24.  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  33 (1) – (10) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร 
น้ าดื่ม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัติเหตุ การท าใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิ
ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจหาสารเสพติด ของ
นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา 

4. ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและ
โรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา 

5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่
นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
8. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
9. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
25. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ   34 (1) – (12) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนา
อาชีพแบบบูรณการเพ่ือแก้ป๎ญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น    

4. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ    
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5. ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ  
และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
7. ด าเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ป๎ญหา ป้องกันโรคเอดส์ งาน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่

ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ  
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน า   

ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
10. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

  11. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
26.  แผนกวิชา/สาขางาน 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  35 (1) – (13) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 

2.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ป๎ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

3.  วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

4.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

5.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ 

6.  ติดตามและแนะน าเก่ียวกับการท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจน
แฟ้มสะสมงาน  บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

7.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน  
8.  ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
9.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ

เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
10.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
11.   จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
12.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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27. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  36 (1) – (14) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 
1. จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร  
2. จัดท าตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง  
3. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน   
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพ่ือ

จัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน 
ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะใน การประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา  

7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต 

8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
10.  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพ่ือประโยชน์ทาง

การศึกษา 
11.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
12.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
13. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
28. งานวัดผลและประเมินผล 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  37 (1) – (13) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 

2. ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน  
4.  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการ

วิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
5.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน  
6.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
7.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
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8. เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ  

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
10.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
11.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
12. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
29. งานวิทยบริการและห้องสมุด 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  38 (1) – (6) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน   
3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
5.  ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
30. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  39  (1) – (8) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 

2. จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ    

3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมี
การวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล และแก้ป๎ญหาต่าง ๆ   

4. ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  

5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา  
6. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
7. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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31. งานสื่อการเรียนการสอน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตามข้อ  40 (1) – (8) แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  2552 ดังนี้ 
1. วางแผนจัดหา จัดท า การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
2. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้บริการใน

การศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

3. อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน   
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การ

ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
5. รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
6.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  ดูแล 

บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 

32.  ผู้ปกครองและชุมชน 
1. เลี้ยงลูกอย่างมีสติป๎ญญา  มิใช่แค่ให้ก าเนิด แต่ต้องอบรม  เลี้ยงดู  ให้การศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง

ต้องให้เวลา เพื่อช่วยพัฒนาลูกให้โตทั้งกาย  อารมณ์ สติป๎ญญา จิตวิญญาณ  และศีลธรรม  เป็น
แบบอย่างที่ดีมีพลังในการเลี้ยงดูลูกๆ  

2. เน้นนิสัยลูกให้มีคุณธรรม  อาจเป็นการเล่าเรื่องสั่งสอนลูก  ย้ าเตือนบ่อยๆ ขณะลูกยังเล็กๆ สอน
ได้ ให้เขามีวินัยของตนเอง  รับผิดชอบ มีเมตตา  รักการงาน อดทน 
ซื่อสัตย์  กตัญํู  จริงใจ  และศรัทธา 

3.   จัดล าดับค่านิยม เพ่ือเอ้ือต่อการใช้เสรีภาพและความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยุติธรรม  และรอบคอบ เพื่อความปรองดอง สันติสุข และประโยชน์ของส่วนรวม 
4.ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ต้องสนับสนุนอ านาจบ้านเมือง เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม การยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
เรียกร้องให้เสียภาษี ให้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  และป้องกันประเทศ 
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บทที ่6 

บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 
 
    1. บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนควรมีดังนี้ 

1.รู้จักตนเองทุกด้าน ทั้งความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม อารมณ์และบุคลิกภาพ
ด้วยการส ารวจ วิเคราะห์และประเมินตนเองตามสภาพจริง 

2.รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและปรับปรุงพัฒนา 
3.รู้จักวิธีเรียนที่เหมาะสม 
4.วางแผนชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทั้งด้านการเรียน การแก้ป๎ญหา และการปรับตัว 
6.มีส่วนร่วมในการป้องกัน พัฒนาและแก้ไขป๎ญหาของสถานศึกษา 
 

    2. ข้อก าหนดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 
1. ไม่ทุจริตในการสอบ 
2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟ๎งค าสั่งสอนของครู อาจารย์ 
3. แต่งกายและไว้ทรงผมตามคู่มือนักเรียนทุกประการ ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ ไม่ไว้เล็บ ท าเล็บ 

แต่งหน้า เมื่อสวมเครื่องแบบนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด 
           4. ห้ามน าสิ่งเสพติดเข้าเสพติดทุกชนิดมาโรงเรียนหรือมีไว้ครอบครอง 
           5. ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณวิทยาลัยเว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว 
           6. ช่วยประหยัดน้ า ประหยัดไฟ วัสดุสิ้นเปลืองของทางโรงเรียน และ ช่วยรักษาทรัพย์สินของ
วิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่ดี 
           7. ไม่ขีดเขียนโต๊ะและเก้าอ้ีเรียน ท าความสะอาดกระดานด า และ รักษาความเป็นระเบียบของ
ห้องเรียนทุกครั้งที่เปลี่ยนวิชา หรือ เปลี่ยนห้องเรียน 
           8. ท าความสะอาดก่อนและหลังออกจากห้องน้ าทุกครั้ง  ไม่ส่งเสียงดัง  
           9. รักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไม่ท าลาย หรือ ท าให้ช ารุดหักพัง ถ้าท าลายเสียหายต้อง
ชดใช้ตามราคาของในป๎จจุบัน 
          10. ไม่จงใจละเมิดระเบียบ ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งของโรงเรียนอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแห่ง
สถาบัน ทั้งต่อตนเองและครอบครัว 

 

3.  กฎระเบียบของวิทยาลัย 
     ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพดอกต าใต้  
 

4.  การร่วมกิจกรรม      
นักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆดังนี้ 

 1. กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
           2. กิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรม 
           3. กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดเนื่องในวันส าคัญๆ 
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 5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
คุณลักษณะคนดีศรีวิทยาลัย 

Characteristics  of  Good Vocational  student 
 

คุณลักษณะท่ี  1 รักษาความสะอาดของร่างกายที่อยู่อาศัย  สถานศึกษาและชุมชน  
   Keep body, home, college, and community clean. 
คุณลักษณะท่ี  2 การมีจิตส านึก และร่วมกันอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม 
  Be aware lf and provide cooperation in conserving the 

environment 
คุณลักษณะท่ี  3 การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  Practice a democratic way of life. 
คุณลักษณะท่ี  4 การประหยัด  นิยมไทย  และเก็บออม 
   Be economical and appreciate Thai products and culture 
คุณลักษณะท่ี  5 การมีคุณธรรม  และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
   Be moral and follow religious principal. 
คุณลักษณะท่ี  6 การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย   Practice Thai customs and 

good manners. 
คุณลักษณะท่ี  7 การมีวินัยจราจร    Obey the traffic roles. 
คุณลักษณะท่ี  8 เป็นคนตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อหน้าที่   Be punctual and responsible 
คุณลักษณะท่ี  9 การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน-หลังในการเข้ารับการบริการต่าง ๆ 
   Queue to receive services. 
คุณลักษณะท่ี  10 การปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาและชุมชน 
   Follow the regulations if the college and the community 
คุณลักษณะท่ี  11 การไม่พัวพันสิ่งเสพติดให้โทษ   Be not become involved with illegal 

drugs. 
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บทที่ 7 
การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 

1. การวางแผนการจัดงบประมาณ 
1.1 จ านวนผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 
ปวช. ปีที่ 1 
ปวช. ปีที่ 2 
ปวช. ปีที่ 3 
ปวส. ปีที่ 1 
ปวส. ปีที่ 2 

90 
60 
30 
30 
20 

95 
70 
50 
40 
25 

110 
80 
60 
50 
35 

รวม 230 280 335 
 
1.2 ประมาณการรายรับ 

รายการ ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 
เงินทุนที่จัดหา 
เงินที่ได้รับจากรัฐ 
เงินอ่ืน ๆ(บกศ.) 

 
2,484,700 
462,000 

 
3,328,300 
583,500 

 
4,429,405 
735,000 

รวม 2,946,700 3,911,800 4,502,905 
 
1.3 ประมาณการรายจ่าย 

รายการตามยุทธ์ศาสตร์ ปี 
 พ.ศ.2557 

ปี  
พ.ศ.2558 

ปี  
พ.ศ.2559 

1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4.ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
6. ด้านการปลูกฝ๎งจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
และพลโลก 
7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

589,340 
294,670 
884,010 
589,340 
147,335 
147,335 
 
294,670 

782,360 
391,180 

1,173,540 
782,360 
195,590 
195,590 

 
391,180 

900,581 
450,290 

1,350,872 
900,581 
225,145 
225,145 

 
450,291 

รวม 2,946,700 3,911,800 4,502,905 
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2. แผนก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 
 

รายการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3.ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
4.ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
6. ด้านการปลูกฝ๎งจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองและพลโลก 
7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรฯ 
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาฯ 
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน 
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน 

 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 
ผู้อ านวยการ 

 


