


คํานํา 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  4 ปี  ต้ังแต่  พ.ศ.  2556 – 2559 

เพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล ได้หลอมรวมและจัดแบ่งเป็น  4  ด้าน  คือ  ด้านคุณภาพของผลผลิต  ด้านการพัฒนาการ

เรียนรู้ในองค์กร  ด้านการให้บริการ  และด้านการจัดการภายในองค์กร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 งานแผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  เอกสารฉบับน้ีจะ

เอ้ืออํานวยประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลา  4  ปี  (พ.ศ.  2556 – 2559)  

ต่อไป 

 
งานวางแผนและงบประมาณ 

                                             วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
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บทที่  1 
สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 

 

1.  ภาพรวมของวิทยาลยั 
      1.1.1  ประวัติความเปน็มา 

 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

กระทรวงศึกษาธิการ        ประกาศจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540   มีเน้ือที่  30 ไร่  2  งาน   33  

ตารางวา   ต้ังอยู่เลขที่   1/1     ม.6  ถนนพระราม 2   กม. 77.5   (ธนบุรี – ปากท่อ)   ตําบลแพรกหนามแดง   

อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม     เบอร์โทรศัพท์  034 – 772099 , 034 - 772098   เบอร์โทรสาร  

034 - 717375  

แผนท่ีสถานทีต้ั่งวิทยาลยัการอาชีพอัมพวา  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         
   

            ในการก่อต้ังวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาแห่งน้ี  ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเฉลิม  เพชรรัตน์  เจ้าของ

โรงเลื่อยเพ็ชรรัตน์  จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้บริจาคท่ีดินให้ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา       โดยไม่คิด

มูลค่า พ.ศ. 2540 เร่ิมดําเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวในเดือนกันยายนและก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2541   และวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในด้านสิ่งก่อสร้าง ดังรายการต่อไปนี้ 

  



 

รายการอาคารสถานท่ี 

เงินงบประมาณ 

 
ที่ รายการ จํานวน งบประมาณ ปีที่ก่อสรา้ง 

1 อาคารอํานวยการ 1 หลัง  2541 

2 โรงอาหาร 1 หลัง  2541 

3 อาคาร แผนกวิชาพ้ืนฐาน 1 หลัง  2541 

4 อาคารเพ็ชรรัตน์ 1 1 หลัง  2543 

5 อาคารเพ็ชรรัตน์ 2 1 หลัง  2543 

6 บ้านพักครู 3 หลัง  2543 

7 ห้องนํ้า-ห้องส้วม 3 หลัง  2543 

8 ระบบประปาภายใน 1 รายการ   2550 

9 ซ่อมอาคารช่ัวคราว 1 รายการ  2552 

10 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 รายการ  2554 

11 สนามฟุตซอล 1 สนาม  2556 

12 ปรับปรุงอาคาร/ห้องสมุด 1 รายการ  2556 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับครูและบุคลากร 

 

อัตรากําลัง 

ในปีงบประมาณ  2556 
อัตรากําลังของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

อัตรากําลังของสถานศึกษาแห่งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น  39  คน   ประกอบด้วย 
 

ผู้บริหาร          3  คน 

ข้าราชการ        9  คน 

พนักงานราชการ        7  คน 

ครู – อาจารย์  (เงินอุดหนุน)      5  คน 

เจ้าหน้าที่  (ลกูจ้างช่ัวคราวเงินเงินอุดหนุน)     15  คน 

      รวมทั้งสิน้  39  คน 

 

หมายเหตุ 

  ข้าราชการไปช่วยราชการ         คน 

  ข้าราชการมาช่วยราชการ       2  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.1.3 ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน  นักศึกษา 
 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) พุทธศักราช  2545  ปรับปรุง  พ.ศ.2546 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช  2556,

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2546   หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย และ 
หลักสูตรเสริมแกนมัธยม ดังน้ี 

              ประเภทสาขาวิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย ช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ดังน้ี 

              1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) 

                  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

              2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) 

                  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 

                    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

              3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  ( ปวส. ) 

                  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเคร่ืองกล ( ทวิภาคี ) 

                       - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

                     - สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ( ทวิภาคี ) 
                       - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

                     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ทวิภาคี ) 

                       - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

                     - สาขาวิชาการบัญชี 

                       - สาขางานการบัญชี 

               ระบบเทียบโอนประสบการณก์ารงานอาชพี 

                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                     - สาขาวิชาช่างยนต์ 

                     - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

                   ประเภทวิชาพาณิชยการ 

                      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                      - สาขางานการบัญชี 

                    
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  ( ปวส. )                     

                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                    - สาขาวิชาเคร่ืองกล  

                      - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

                    - สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง 

                       - สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

                  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

- สาขาวิชาการบัญชี 

      - สาขางานการบัญชี 

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

      - สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

            5.  หลักสูตรวิชาแกนมัธยม 
                     -   การประดิษฐ์ของชํารวย   

                     -   ดอกไม้ประดิษฐ์ 

                     -   งานประดิษฐ์ฝีมือจากไม ้

                     -   ไฟฟ้าเบ้ืองต้น 

              6.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

                      -  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผลคาํ 75  ช่ัวโมง 

                      -  ช่างบํารุงเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  75 ช่ัวโมง 

                      -  ทําอาหารไทย  75  ช่ัวโง 

                      -  งานแกะกระจก   75  ช่ัวโมง 

                      -  งานเช่ือม    30  ช่ัวโมง 

                      -  งานผูกผ้างานพิธี   30  ช่ัวโมง 

                     

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  1  แสดงจํานวนนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับช้ันแยกตามจํานวนเพศ  ภาคเรียนที่  1/2556 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา  (ระบบปกติ) 

ระดับ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม 
ปร

ะก
าศ

นีย
บตั

รวิ
ชา

ชพี
  (

ปว
ช.

) 
ช่างยนต์  ปี  1 20 - 20 

ช่างยนต์  (เรือนจํา)  ปี  1 20 - 20 

งานยานยนต์  ปี  2 9 - 9 

งานยานยนต์  ปี  3 11 - 11 

ช่างไฟฟ้ากําลัง  ปี  1 22 - 22 

งานไฟฟ้ากําลัง  ปี  2 16 - 16 

งานไฟฟ้ากําลัง  ปี  3 7 - 7 

งานไฟฟ้ากําลัง (เรือนจํา)  ปี  3 13 - 13 

การบัญชี  ปี  1 - 4 4 

การบัญชี  ปี  2 1 12 13 

การบัญชี  ปี  3 - 6 6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปี  1 - 16 16 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปี  2 2 17 19 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจํา)  ปี  2 11 - 11 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปี  3 - 6 6 

รวมนักศึกษา  แยกตามเพศ 136 61 197 

รวมนักศึกษา  แยกช้ันปี 197 

รวมนักศึกษา  ระดับปวช.  ทั้งสิน้ 197 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  2  แสดงจํานวนนกัเรียนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ  ภาคเรียนที่ 1/2556 (ต่อ) 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา  (ระบบปกติ) 

ระดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม 
 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รว

ิชา
ชีพ

ชั้น
สงู

 
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปี 1 8  8 

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปี 2 5  5 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปี 1 8  8 

สาขางานการบญัชี ปี 1  6  

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน ปี 1  2  

รวมนักศึกษา  แยกตามเพศ 21 8 29 

รวมนักศึกษา  แยกช้ันป ี 29 

รวมนักศึกษา  ระดับปวส.  ทั้งสิ้น 29 

จํานวน  นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 197 

จํานวน  นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 29 

 รวมนักศึกษาทั้งหมด 226 

ตารางที่  3  แสดงจํานวนนกัเรียนนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์แต่ละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ     ภาค

เรียนที่  1/2556 

จํานวนนักศึกษา  ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 

ระดับ ตําแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รว

ิชา
ชีพ

 (ป
วช

.) 

งานยานยนต์               รุ่น  12 5 - 5 

งานยานยนต์               รุ่น  13 3 - 3 

งานยานยนต์               รุ่น  14 13 - 13 

ช่างยนต์                    รุ่น  15 9 - 9 

งานไฟฟ้ากําลัง            รุ่น  5 3 - 3 

งานไฟฟ้ากําลัง            รุ่น  6 2 - 2 

ช่างไฟฟ้ากําลัง            รุ่น  7 6 1 7 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รุ่น  13 2 - 2 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รุ่น  14 - 1 1 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รุ่น  15 1 9 10 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รุ่น  16 2 17 19 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รุ่น  17 6 23 29 

รวมนักศึกษา  แยกตามเพศ 52 51 103 

รวมนักศึกษา  ระดับ ปวช.  ทัง้สิ้น 103 



 

ตารางที่  4  แสดงจํานวนนักเรียนนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์แต่ละระดับช้ันแยกตามจํานวนเพศ 

ภาคเรียนที่  1/2556 (ต่อ) 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา  (ระบบเทียบโอนประสบการณ์) 

ระดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม 

ปร
ะก

าศ
นีย

บตั
รวิ

ชา
ชพี

ชัน้
สูง

 

ปว
ส.

 

งานเทคนิคยานยนต์         รุ่นที่  16 1 - 1 

งานเทคนิคยานยนต์         รุ่นที่  18 4 - 4 

งานเทคนิคยานยนต์         รุ่นที่  19 9 - 9 

งานเทคนิคยานยนต์         รุ่นที่  20 9 1 10 

งานติดต้ังไฟฟ้า               รุ่นที่  17 1 - 1 

งานติดต้ังไฟฟ้า               รุ่นที่  19 6 - 6 

งานติดต้ังไฟฟ้า               รุ่นที่  20 12 - 12 

งานติดต้ังไฟฟ้า               รุ่นที่  21 19 - 19 

การบัญชี                       รุ่นที่  16 - 2 2 

การบัญชี                       รุ่นที่  17 - 2 2 

การบัญชี                       รุ่นที่  18 1 12 13 

การบัญชี                       รุ่นที่  19 - 12 12 

การบัญชี                       รุ่นที่  20 - 12 12 

การจัดการฯ                   รุ่นที่  19 1 1 2 

การจัดการฯ                   รุ่นที่  20 4 16 20 

การจัดการฯ                   รุ่นที่  21 5 21 26 

เทคโนโลยีสํานักงาน          รุ่นที่  15 4 13 17 

เทคโนโลยีสํานักงาน          รุ่นที่  16 1 9 10 

เทคโนโลยีสํานักงาน          รุ่นที่  17 4 21 25 

    

รวมนักศึกษา  แยกตามเพศ 81 122 203 

รวมนักศึกษา  แยกช้ันปี  

รวมนักศึกษา  ระดับปวส.  ทั้งสิน้ 203 

จํานวน  นักศกึษา  ระดับ  ปวช. 103 

จํานวน  นักศกึษา  ระดับ  ปวส. 203 

 รวมนักศึกษาทั้งหมด 306 

 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2556 ) 



 

1.1.4 สีของวิทยาลัย     ชมพู - ขาว 

1.1.5 ปรัชญา/วสิัยทัศน์/ พันธกิจ ของวิทยาลยั 

           ปรัชญาของสถานศึกษา 

                 ทักษะเย่ียม    เป่ียมคณุธรรม     ล้ําเลิศวิชา      ใช้เวลาให้ เกิดคุณ 

            วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
             บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการผลิตกําลังคนให้มมีาตรฐานสู่

สากล สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

           พันธกิจของสถานศึกษา 
            1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน 

            2. พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

            3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

           4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.6  เกียรติคุณของวิทยาลยั 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนสีขาวดีเด่นประจําปี พ.ศ.2543 จากผู้ว่า 

ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เขตภาคกลาง และ ภาคตะวันออก งาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่54 ประจําปี พ.ศ.2544 
3. ได้รับเกียรติบัตรในการสนับสนุนการจัดมหกรรมภูมิปัญญาไทย กีฬานันทนาการพัฒนาคนชุมชนเข็ม 

แข็ง เป็นพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด 

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจําปี พ.ศ.2549 

5. ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเซปักตะกร้อ ระดับประเทศไทย ประจําปี พ.ศ.2549 

6. ร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับกลุม่อาชีวศึกษา  ราชบุรี – สมุทรสงคราม ได้รบัรางวัลรอง 

ชนะเลิศลําดับที่ 3 ประเภทสิง่ประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี 2550 

7. เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3 ช่ือ 

ผลงาน Energy Saving Box ประจําปี พ.ศ.2551 

8. เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3 ช่ือ 

ผลงาน เคร่ืองจักรการเกษตรพลังงานแก๊ส  ประจําปี พ.ศ.2551 

9. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเด่ียวหญิง อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ลพบุรีเกมส์ ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศลําดับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2552 

10.  ได้ผ่านการคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมของครุสภา ประจาํปี พ.ศ.2552 

11.  เป็นหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ดีเด่นในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
12.  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D ประจําปีงบประมาณ 2553 

13.  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2553 “ สถานศึกษาพอเพียง 2553 “ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

14.  ได้รับรางวัล หมู่ดีเด่น อันดับ 1 กิจกรรมเดินทางไกลในงานชุมนุมลูกเสอื-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา  

ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี

15.  ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554 

16.  ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ องค์การวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดระยอง การแข่งขันติดต้ัง 

เคร่ืองปรับอากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 ในปี พ.ศ.2554 

17.  เข้าแข่งขันการประกวด รถประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง ระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม ของบริษัท  

ฮฮนด้า จํากัด  ได้รับรางวัลรถประหยัดเช้ือเพลิง ลําดับที่ 14 และ 15 ของประเทศ ในปี พ.ศ.2555 

 

 

 
 



 

1.1.7  สภาพการบริหารงานของวิทยาลัย 
            วิทยาลัยได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน     โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร

จัดการองค์กร  ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด  ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน   ดังน้ี 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  นายณรงคช์ัย     สุขสวคนธ ์

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

 
                                                      นายสงกรานต์  โพธิ์ภิรมย์ 

  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชพีอัมพวา 

นายสุพจน  ทองเหลือง 
ผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 



 

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
นายสงกรานต  โ พธิ์ภิรมย 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 
นายธํารง  ถาวรการ 

หัวหนางานบุคคลากร 
นางสาวสิริพรรณ  วรรณประเวก 

หัวหนางานการเงิน 
นางวิภาวดี  ชัยเกษตรไพบูลย 

หัวหนางานการบัญชี 
นางสาวณฐพร  พยัคฆพันธุ 

หัวหนางานพัสดุ 
นางสาวสิริพรรณ  วรรณประเวก 

หัวหนางานทะเบียน 
         นางสาวนภัสรัญช   รุงสวาง 

หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
นายบุญชม  รามณรงค 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
       นางสาวจิติกาญจน  บัวแยม               

 

 

 
 

 



 

 

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
นายณรงคชัย  สุขสวคนธ 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
นายสรพงษ  พวงศรี 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นางสาวจุฑาทิพย      เมืองรมย                 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
                        นางสาวนภัสรัญช   รุงสวาง 

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางวิภาวดี  ชัยเกษตรไพบูลย 

หัวหนางานสงเสริมผล การคา และประกอบธุรกิจ 
                      นางสาวจินตนา     ตันสัทภาคย           

หัวหนางานความรวมมือ 
นายณรงฤทธ์ิ  เพชรอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายสงกรานต   โพธิ์ภิรมย 

หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
นางสมสง   พูลผล 

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายปญญา  ต้ังธโนปจัย 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
นายภูมิพัฒน  แปงใส           

หัวหนางานปกครอง 
นายอํานาจ  ไวยบริสุทธ์ิ 

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายณัฐพล  เสมาชัย 

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวณฐพร    พฆัครพันธุ 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายวิชาการ มิการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 
  

  

 

  

  

 

 

  

  

  
  

 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

นายณรงคชัย  สุขสวคนธ 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

นายสรพงษ   พวงศรี 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
     นางสาวตองตา       พงษอัคคศิลา        

สาขาวิชา 

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นายสาทร  สุกปล่ัง        

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายณรงฤทธ์ิ  เพชรอยู        

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายประสงค  พูลเพิ่มพันธ        



 

แผนภูมิการบริหารงาน  สาขาวิชา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
นายณรงคชัย  สุขสวคนธ 

หัวหนาสาขาวิชาเคร่ืองกล  
นายคงศักดิ์  ตรีตรุยานนท 

หัวหนาสาขาวิชาไฟฟากําลัง 
นายปญญา  ต้ังธโนปจัย 

หัวหนาสาขาวิชาสามัญสัมพันธ 
นางสมสง  พูลผล 

หัวหนาสาขาวิชาหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
นางสาวจินตนา    ตันสัทภาคย 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
นางวิภาวดี  ชัยเกษตรไพบูลย 

หัวหนาสาชาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายบุญชม  รามณรงค 

หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วาท่ีรอยโท วินัย  มวงเทพรส 

 

 

 

 

 



 

1.1.8  การวดัผลและการประเมินผล 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดระบบการวัดผลและการประเมินผลออกเป็น 2 ระบบ  ได้แก่ 

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2546  พ.ศ.  2546  และ

หลักเกณฑ์การสอบเทียบประสบการณ์หรือสอบเทียบความรู้และการขอเทียบประสบการณ์งานอาชีพท้าย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  

2546 

 

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ.  2546  และ

หลักเกณฑ์การสอบเทียบประสบการณ์หรือสอบเทียบความรู้และการขอเทียบประสบการณ์งานอาชีพท้ายระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  

2546  พ.ศ.  2546 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
จุดเน้นการขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใต้การบริหารงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่าจํานวนคนและทรัพยากร
เช่นในอดีต ซึ่ งในการขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศ เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้ เรียนจํานวน 
หลายล้านคน ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที่ผ่านมา คือ ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรู้ได้น้อย  
มีความเครียด และคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตํ่า ดังน้ัน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้การบริหารงานของ  นายพงศ์ เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเน้นยํ้าให้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานให้เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านอ่ืนด้วย รวมท้ังมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากขึ้น ผู้บริหารต้องให้
ความสําคัญ และขับเคลื่อนการทํางานอย่างจริงจัง สําหรับนโยบายที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและ
ขับเคลื่อนการทํางาน มีดังนี้ 

๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา 
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  โดยให้มีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรที่เด็กและ

เยาวชนต้องเรียนเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน และการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
นอกจากน้ัน ควรเน้นเรื่องพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เพ่ือต่อยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ การย่อความ ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญของเด็กไทย รวมทั้ง การสร้างจิตสํานึกและค่านิยม 
ที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็ก 
อย่างเหมาะสมกับวัยด้วย 

๑.๒ การผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล  โดย 
การผลิตและพัฒนากําลังคนต้องเน้นในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น 
บุคลากรด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพยาบาล เป็นต้น ควรเน้นพัฒนาคนไทยให้มีความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทย 
ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียน
ในสาขาที่ขาดแคลนต้ังแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทําให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี
เน้นยํ้าให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์  

๑.๓ การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย  โดยให้ดําเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม
ของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นการปลูกฝังเรื่องความมีวินัย การแบ่งหน้าที่การทํางาน จิตอาสา  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง - ชาย ต้ังแต่เล็กๆ นอกจากน้ัน  
ให้ดําเนินการนําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับ
ผู้บริหารมาดําเนินการต่อเน่ือง รวมทั้ง ควรนําเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตร 
การเรียนการสอน  

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มุ่งเน้นครูสาขา 
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ การนํา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครู 
ช่วยสอน โดยเร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู



มาช่วยสอนในโรงเรียนได้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอํานวยการ
ให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ กําลังใจและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลให้กับครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูมีกําลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน เช่น  
เร่ืองเงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหน้ีสินครู เป็นต้น 

๑.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้นํา
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพ่ือโรงเรียนอ่ืนนําไปปรับใช้เพ่ิมขึ้นต่อไป 

๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษา   
๒.๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ 

โดยให้มีการขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน  
การดําเนินโครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมาเปิดโอกาสให้มี 
การสอบแข่งขัน ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนสําหรับเด็กเก่ง)  ดังน้ัน ต่อไปต้องพิจารณาทุนสําหรับผู้ยากไร้
เพ่ิมเติม เพ่ือให้คนยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค 

๒.๒ การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานได้ยกระดับการศึกษา และได้รับ 
การพัฒนา เพ่ือการประกอบอาชีพและรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความรู้ การประกอบอาชีพ เพ่ือให้กลับมาเป็นกําลังการผลิตของสังคม
ได้ นอกจากน้ัน ควรส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 
ศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์ 
การเรียนรู้สําหรับคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

๓. การนําสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   นายกรัฐมนตรีเน้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมี
บทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาความไม่สงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยให้
ประสานงานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น สําหรับการพัฒนา
การศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้สิทธิพิเศษเรื่อง
ความก้าวหน้าและเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง  

๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับโครงการ 
"โรงเรียนสีขาว"  ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพ่ิมเติมการดําเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด 
และต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการ
ได้รับโทษ เมื่อกระทําความผิด นอกจากน้ัน ควรเร่งรัดให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชนอ่ืนด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็ก
ติดเกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เก่ียวกับการรับโทษ  ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 
ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น 

๕. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดหาแท็บเล็ตสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส  รวมทั้ง 
เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระเพ่ือบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  



๖. การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต หรือ
ภาคอ่ืนๆ ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น โดยแนวทางการดําเนินงานข้อแรก ให้สํารวจ 
และนํางานวิจัยที่ทําไว้แล้วที่สามารถนํามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรับปรุง ต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง 
ข้อที่สอง ในการทําวิจัย ควรให้คนที่จะใช้ผลงานวิจัยเข้ามาร่วมทําการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น  
ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการวิจัยมากขึ้นช่วยประหยัดงบประมาณเพ่ือการวิจัยของภาครัฐลง ทั้งน้ี ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหน่ึงแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้
ได้จริง  

๗ .  กองทุน ต้ัง ตัวไ ด้   การ ดํา เ นินงานโครงการกองทุน ต้ั ง ตัว ไ ด้  มีความพร้อมพอสมควร  
และผู้ประกอบการหรือผู้ เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรมีระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ดําเนินการในส่วนที่ชํานาญ สําหรับในส่วน
ที่ไม่ชํานาญ อาจจัดหาระบบหรือจ้างผู้อ่ืนดําเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต  
อาจจัดหาระบบหรือผู้รับจ้างมาดําเนินการเรื่องการทําบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น 

๘ .  การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่ อให้ มีรัฐธรรมนูญของประชาชน   ให้ บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ทําความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

๙. งบประมาณ ให้เร่งรัดดําเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่มดําเนินการ
โครงการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย และการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้ดําเนินการตามระบบปกติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่จําเป็น 
ไม่ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ 

๑๐. การบริหารจัดการ   
๑๐.๑ การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการซื้อขายตําแหน่ง เพราะการซื้อขายตําแหน่ง จะทําให้มีการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ทํางานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอย่างทุ่มเท หมดกําลังใจ  

๑๐.๒ การดูแลเร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องสําคัญ 
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย  

๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ดีกว่า  โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ด้วย ทั้งน้ี ในการดําเนินงานต้องคํานึงถึงปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น 

๑๐.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้น เร็วข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

๑๑. การบูรณาการการทํางานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล   
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาท
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายด้านอ่ืนด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนท่ีมีฐานความรู้ ความชํานาญ และความคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยได้ (นโยบายด้านเศรษฐกิจ) การเพ่ิมบทบาทในการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมท้ัง



นโยบายอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
1.   วิสัยทัศน์   ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค 
 
2.   ภารกิจ  จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ   
 
3.   พันธกิจ   

    1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

           3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ 

    4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 
4.  อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑) จัดทําข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
๒) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา  
๕) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์และ

รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
๖)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
๗) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ      

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
๙) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
๕.  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานโดย 
 ๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 ๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 ๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  



 ๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
 ๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสําคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
 ๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 ๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒ .๒ )  จัด ต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่ม จังหวัด  ๑๘  กลุ่ม จังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จํานวน ๔ แห่ง  
 ๒.๓) จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุ่มอําเภอช้ันหน่ึง 
 ๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  
อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

 ๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

 ๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

 ๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

 ๒.๙) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 ๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
 - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

 - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู    
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 - สร้ างความเ ข้มแข็ งการประกันคุณภาพภายใน  สนับสนุนใ ห้ทุก วิทยาลัย              
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

 - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง           
ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย,          
สตรี ฯลฯ  

 - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

 - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทําวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 



 - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
 ๓ .๒ )  ระดับผู้ เ รียน ยกระดับความสามารถของผู้ เ รียนเพ่ือให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษา              

มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตาม
ตําแหน่งหน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ         
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์      
การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมท้ังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจํานวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม     
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 ๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๔.๑) ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่    

Web Portal, E-office และ Data based รวมท้ังการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
 ๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, 
การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

 ๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 ๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา     
การจัดอาชีวศึกษา ดังน้ี  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 

UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
 

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
จากการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดย สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
 

 



ฝ่าย/แผนก ชาย หญิง รวม เอก โท ตรี ต่ํากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป. ตรี

1.  ผู้บริหาร 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
รวมผู้บริหาร 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

2.  ข้าราชการครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 2 - 2 - - - - - - - 1 1 -
สาขาวิชาช่างยนต์ 1 - 1 - - - - - - - - 1 -
สาขาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 - 1 1 - - - - - - 1 - -
สาขาวิชาการบัญชี - 2 2 - 2 - - - - - 1 1 -
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 - 1 - - - - - - - - 1 -
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ - 2 2 - - 0 1 - - - 1 1 -

รวมข้าราชการครูผู้สอน 5 4 9 1 2 0 1 0 0 0 4 5 0
3.  ข้าราชการพลเรือน

เจ้าหน้าท่ีพนักงาน.........ระดับ........ - - - - - - - - - - - - -
รวมข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - -

4.  ลูกจ้างประจํา

คนงาน - - - - - - - - - - - - -
นักการภารโรง  - - - - - - - - - - - - -
พนักงานขับรถ - - - - - - - - - - - - -

รวมลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.  พนักงานราชการ

พนักงานราชการครู 4 3 7 - - - - - - - 1 6 -
รวมพนักงานราชการ 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รายละเอียดอัตรากําลัง  ประจําปี 2556

ระดับการศึกษาจํานวน
คศ.1 คศ.2 คศ.3

ระดับตําแหน่ง



ฝ่าย/แผนก ชาย หญิง รวม เอก โท ตรี ต่ํากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป. ตรี

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รายละเอียดอัตรากําลัง  ประจําปี 2556

ระดับการศึกษาจํานวน
คศ.1 คศ.2 คศ.3

ระดับตําแหน่ง

ฝ่าย/แผนก ชาย หญิง รวม เอก โท ตรี ต่ํากว่า
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ป. ตรี

6.  ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ - 1 1 - - - - - - - - 1 -
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ - 1 1 - - - - - - - - - 1
เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป - 1 1 - - - - - - - - 1 -
เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน - 1 1 - - - - - - - - - 1
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - 1 - - - - - - - - 1 1
เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร - 1 1 - - - - - - - - - -
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - 1 1 - - - - - - - - 1 -
เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี - 1 1 - - - - - - - - - 1
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน - 1 1 - - - - - - - - - 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ - 1 1 - 1 -
นักการภารโรง 3 - 3 - - - - - - - - - 3
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - - - 1
แม่บ้าน - 1 1 - - - - - - - - - 1

รวมลูกจ้างช่ัวคราว 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
7.  ครูจ้างสอน

อัตราจ้างชั่วคราว 3 3 6 - - - - - - - - 5 -
ผู้เชี่ยวชาญ  -  -  - - - - - - - - - - -

รวมครูจ้างสอน 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
รวมทั้งส้ิน 20 20 40 1 2 0 1 3 0 0 8 21 10

ระดับตําแหน่ง ระดับการศึกษา
คศ.1 คศ.2 คศ.3

หมายเหตุ     *ข้าราชการมาช่วยราชการ  2  คน,  **ครูผู้ช่วย  6  คน

จํานวน



บทที ่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัย 

 

2.1  ภารกิจของวิทยาลัย 
         2.1.1  ภารกิจหลัก 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  มีหน้าที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่

กําหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  

เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช  2542  อันได้แก่  การเป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถ  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

ดังน้ัน  ภารกิจหลักที่สําคัญของวิทยาลัย  ได้แก่ 

1) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

2) จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

3) ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นที่ต้องการและยอมรับของชุมชนและ

ตลาดแรงงาน 

4) ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ             

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

5) พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่าย 

 
         2.1.2  ภารกิจรอง 

ภารกิจรองซึ่งวิทยาลัยจะต้องดําเนินการต่อจากภารกิจหลัก เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  และบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ได้แก่ 

1) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือให้ครู-อาจารย์ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจาก

กระบวนการเรียนการสอน 

2) การให้บริการทางการศึกษากับท้องถิ่นและชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนาตนเอง  

สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน 

3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  

และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  มีประสบการณ์ตรงก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

4) ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อันนําไปสู่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือ

ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป 



 

 

5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดและเอดส์  ทั้งปัญหายาเสพย์ติดและปัญหาโรคเอดส์  

เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา 

6) จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานอันนําไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้เรียนต่อไป 

7) วางระบบนิเทศการสอน  และปฏิบัติตามระบบนิเทศการสอนที่กําหนดไว้เพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  มีการตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  บรรลุวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

         2.1.3  ภารกิจสนับสนุน 

1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา  เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา  และสถานศึกษามีส่วนสนองตอบความต้องการของชุมชน 

2) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3) จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

อย่างต่อเน่ือง  มีการปฏิบัติจริงเกิดความต่ืนตัวในด้านวิชาชีพและวิชาการ 

4) จัดให้มีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ผลิตผลงานออกสู่

ชุมชนและสาธารณะ  กระตุ้นให้มีการผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

5) เพ่ิมการจัดกิจกรรมชุมรม  เพ่ือให้ชมรมปฏิบัติงานท่ีสนองตอบความต้องการของนักเรียน 

นักศึกษา  และชุมชนให้มากขึ้น 

 

2.2  สถานภาพภารกิจ 
การจะปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษาได้น้ัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก  2 ประการ  ได้แก่ 

2.2.1  ขีดสมรรถนะขององค์การ  ความสามารถขององค์การเป็นสิ่งสําคัญย่ิงในการบริหารงาน     

สิ่งที่มากําหนดขีดสมรรถนะขององค์การว่าสูงหรือตํ่าข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน  เช่น  บุคลากร  

เงิน  ระบบบริหาร  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น 

2.2.2  ความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง  เป็นสิ่งที่มากําหนดการดําเนินงานขององค์การว่าจะเป็นไป
ในทิศทางใด  ผลผลิตที่ออกมาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

 



 

 

2.3  สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย 
2.3.1  สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์  SWOT  ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 1.  ด้านบุคลากร   

  1.1  ครูและบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมทํางานและรับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  1.2  ครูและบุคลากรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทํางาน  (Team Works)   

  1.3  ครูและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

 2.  ด้านอาคารสถานที่ 

  2.1  มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเพียงพอและยังสามารถรับนักเรียน – นักศึกษา    

เพ่ิมเติม ในอนาคตได้ 

  2.2  มีพ้ืนที่มาก  สามารถพัฒนาและขยายเปิดสาขาเพ่ิมเติมในอนาคตได้ 

  2.3  ปัจจุบันได้งบพัฒนาอาคารเรียนช่ัวคราว  และพัฒนาส่วนที่เป็นสนามฟุตซอล  และ  

 ทํากิจกรรมด้านอ่ืนๆ 

 3.  ด้านความร่วมมือ 

  3.1  มีได้ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการในการจัดการศึกษา  ด้าน 
อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ  ด้านกิจกรรม เป็นอย่างดี 

  

4.  ด้านงบประมาณ       

                   4.1  มีวินัยในการบริหารจัดการเงินงบประมาณ   และ  บกศ. เป็นอย่างดี 

 5.  ด้านการเรียนการสอน 

  5.1  สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปกติ  และหลักสูตรเทียบโอน 

ประสบการณ์การงานอาชีพหลากหลาย 

  5.2  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  โดยจัดร่วมกับสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.  ครูประจํา โยกย้ายบ่อย ทําให้การพัฒนาสถานศึกษาไม่ต่อเน่ือง 

2.  มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารการจัดการ 

3.  มีการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 

4.  บุคลากร  (ลูกจ้างช่ัวคราวเปลี่ยนบ่อย) 



 

 

โอกาส (Opportunities)  

 1.  ด้านความร่วมมือ 

  1.1  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และระบบเทียบ 

โอนประสบการณ์การงานอาชีพ เป็นอย่างดี 

  1.2  ผู้นําชุมชนและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับสถานศึกษา 
อุปสรรค (Threats)    

 1.  ด้านการคมนาคม   

  1.1  ไม่มีรถโดยสารประจําทางจากถนนสายหลักเข้าสู่สถานศึกษา   

  1.2  สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก 

 2. ด้านอ่ืนๆ 

  2.1  มีสถาบันการศึกษาของเอกชนและสถานศึกษาของรัฐอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเป็น 

จํานวนมาก  ที่ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ให้ความเช่ือถือมากกว่า 

2.3.2   Area  of  Excellence 

 1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นจังหวัดที่มีบุคคลที่มีช่ือเสียงระดับประเทศมากมาย  

มีผลงานดีเด่น เช่น อาหารพ้ืนบ้าน  ขนมโบราณ  หัตถกรรมพ้ืนบ้าน  เกษตรกรรม  ประมง  (มีทั้งประมงลํา

นํ้าและประมงชายฝั่ง) 

 2.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และการดําเนินวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน   เช่น   Home  Stay   บ้านพัก

และรีสอร์ท  มีการลงทะเบียนมากกว่า  200  แห่ง  และยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณ  200  แห่ง 

 3.  แหล่งศิลปวัฒนธรรม    เช่น    อุทยาน    ร.2    ดนตรีไทย    กะลาซอ    เครื่องถ้วยเบญจรงค์    

โขนกลางแปลง  หุ่นกระบอก  หนังใหญ่  ว่าวจุฬา  บ้านทรงไทย  เป็นต้น 

 4.  การเมืองท้องถิ่นและผู้นําท้องถิ่น  เช่น  เทศบาลเมือง 

 5.  แหล่งผลิตปลานํ้าจืด  นํ้ากร่อย  นํ้าเค็มและเพาะเลี้ยงกุ้ง 

 6.  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา    มีลักษณะเป็นชนบท    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่  ประมาณร้อยละ  90  โดยเลี้ยงปลาสลิดเป็นส่วนใหญ่ 

 จากการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษามีความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ         
สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2551   

ในมาตรา 8  การศึกษาในระบบ   ศึกษานอกระบบ   การศึกษาระบบทวิภาคี   โดยเฉพาะการศึกษานอก

ระบบ     เป็นการจัดการศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่น   จึงทําให้วิทยาลัยการ

อาชีพอัมพวาสามารถจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ  แกนมัธยม ระยะสั้น  มี

ผลต่อการรับนักเรียน  นักศึกษา   



 

 

ความร่วมมือ/เครือข่าย 

 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 

 1.  ด้านงบประมาณวิทยาลัยฯ   ในการพัฒนาสถานศึกษา      โดยพัฒนาด้านครุภัณฑ์         จํานวน

เงิน  1,850,000  บาท   พัฒนาปรับปรุงอาคารช่ัวคราว    จํานวนเงิน  500,000  บาท    พัฒนาสนาม

ฟุตบอล   จํานวนเงิน  1,200,000  บาท    และได้รับความร่วมมือจากบริษัท   เอ.พี.ฮอนด้า  จํากัด     ใน

การสนับสนุนเคร่ืองยนต์ฮอนด้า  125  ซีซี  และอุปกรณ์หัวฉีด  รวมมูลค่า  20,000  บาท 

 2.  ด้านอาคารสถานที่ ที่ดินจํานวน   30 ไร่  2 งาน 33 ตารางวา  ของวิทยาลัยฯ ได้รับความ

อนุเคราะห์จากคุณเฉลิม   เพ็ชรรัตน์   เจ้าของโรงเลื่อยเพ็ชรรัตน์    จังหวัดสมุทรสงคราม      ได้บริจาคที่ดิน

ให้ก่อสร้างต้ังวิทยาลัยฯ  โดยไม่คิดมูลค่า 

 3.  การจัดการเรียน   การสอน    มีความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  สาขางาน
บัญชี   สาขาคอมพิวเตอร์  สาขางานยานยนต์  สาขางานไฟฟ้ากําลัง  กับสถานประกอบการ  รวม  13  แห่ง   

เป้าหมาย      30  คน     ดําเนินการได้  30  คน   ซึ่งเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสาขาดังกล่าว 

 4.  การให้ความรู้หรือวิทยากร   ปีการศึกษา 2550  มีผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน    สาขาการบัญชี  รวม  6  ช่ัวโมง   สาขาคอมพิวเตอร์  รวม  18  

ช่ัวโมง    สาขา     การจัดการทรัพยากรมนุษย์  รวม 30 ช่ัวโมง  สาขาวิชาช่างยนต์  รวม  6  ช่ัวโมง พร้อม

ศึกษาดูงานทุกสาขาวิชาที่ทําการเปิดสอน   

 5.  การฝึกอาชีพและประสบการณ์มีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอาชีพและ   -

ประสบการณ์   สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ระบบทวิภาคี  ประจําปีการศึกษา  2552  จํานวน  23  แห่ง   

 6.  ด้านการศึกษาและวิจัย      ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     จ. 

สมุทรสงคราม   หลักสูตรงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีผู้สําเร็จการศึกษา  จํานวน  31  

คน  หลักสูตรอาหารเฉพาะโรค   (เบาหวาน)  มีผู้สําเร็จ  จํานวน  21  คน   หลักสูตรงานยานยนต์  ร่วมมือ

กับบริษัทอีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์  จํากัด  จํานวน  7  คน 

 7.  การบริการวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยการสอนอาชีพระยะสั้น  

ให้กับชุมชน  และบริการฝึกอาชีพ  108  อาชีพ 

8.  เป็นหน่วยงานเครือข่ายพันมิตร ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาดีเด่นในเรือนจํา/ทัณฑสถานประจําปีการศึกษา 2552 

 

 

 

 



 

 

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 สถานศึกษามีศักยภาพสูงทั้งด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ระหว่างสถานศึกษา  สถาน

ประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่น   บุคลากร   มีความเสียสละและรักองค์กร    มีจิตสํานึกต่อชุมชนสังคม   

โดยเฉพาะด้านความร่วมมือและบริการชุมชน     การสร้างเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน    นักศึกษา     

ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าข้อมูล  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการจัดการองค์ความรู้  สถาบันองค์กร

แห่งการเรียนรู้  มีการสนับสนุนส่งเสริมฝึกอาชีพเพ่ิมทักษะให้แก่ชุมชนสังคม       จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธา

แก่ชุมชนสังคมท้องถิ่นอย่างยิ่ง 

2.3.3   แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ด้านผู้บริหาร 

  1.  ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  2.  จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน  รวมถึงภาระงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

  3.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  ได้แก่ 

       -  ปรับปรุงบ้านพัก 

       -  จัดหาที่พักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอตามความเหมาะสม 

  4.  มีระบบนิเทศ  ให้คําปรึกษาหารือและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 



 

บทที่  3 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

3.1 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนา  

ดังน้ี 
 

 

                      

บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการผลิต 

กําลังคนให้มีมาตรฐานสูส่ากล สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
 

 

3.2 พันธกิจ และปัจจัยส ู ่ความสําเร็จ 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้กําหนดพันธกิจ  และปัจจัยสู่ความสําเร็จไว้ดังน้ี 

พันธกิจ ปี 2552—2555 พันธกิจ ปี 2556-2559 

1.พัฒนาและสง่เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 1.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการ 

จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝีมือ ตามความต้องการ วิชาชีพสู่ชุมชน 

ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 2.พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ 3.ส่งเสริมและพัฒนาการจัด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และงานวิจัย 

3.ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

เรียนการสอน สู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

4.ปรับปรุง พัฒนา สิ่งแวดลอ้มภายใน และภายนอก  

วิทยาลัย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือผู้เรียนและบุคลากร  

อยู่อย่างมีความสุข  

 

 



 

 

3.3 ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
       เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11    นโยบายรัฐบาล นโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ 

การอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็นด้านๆ 

ดังน้ี 
 
พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1  พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2  พัฒนาผู้เรียนใหม้ี คุณธรรม จรยิธรรม เป็นพลเมืองดีพลเมืองโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 บริการวิชาชีพสู่สังคม 

พันธกิจที่ 2   พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศกึษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

พันธกิจที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

พันธกิจที่ 4 พฒันาระบบประกันคณุภาพของสถานศึกษา 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา อย่างมีระบบ 

 



บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 

4.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 

 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  (แผนงาน)  ใหส้อดคล้องกับพันธกิจของ

วิทยาลัย  ดังนี้ 

 พันธกิจที่  1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และบริการวิชาชพีสูชุ่มชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พฒันาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

1.1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

1.1.3 พัฒนาความร่วมมือ การฝึกอาชีพ  และประสบการณ์กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการ

สอน  ในระบบ นอกระบบทวิภาคี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  จริยธรรม  เปน็พลเมืองไทยและพลโลก 

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

1.2.1  ส่งเสริมผู้เรียนให้มคีุณภาพ  จริยธรรม  เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 บริการวิชาชีพสูส่ังคม 

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

1.3.1  ส่งเสริมการบริการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ทั้งภาครัฐ  

และเอกชน 

พันธกิจที่  2  พัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ  สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

2.1.1  พัฒนาสถานศึกษา  ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  หรือบุคลากร  ภายนอกให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.1.2  พัฒนาระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2.1.3  พัฒนาระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

2.1.4  พัฒนาบริหารงานการเงิน  อาคาร  สถานที่  ครุภัณฑ์  ให้คุณมคีณุภาพตรวจสอบได้ 

 



พันธกิจที่  3  ส่งเสริม  และพัฒนาการจัดนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์  และงานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.1  ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจัดสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

งานวิจัย  และโครงงานเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

3.1.1  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนในด้านการวิจัย  และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบประกันคณุภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา  อย่างมีระบบ 

โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 

4.1.1  ระบบ  และกลไกในการประกันคุณภาพภายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 



 

บทท่ี  5 

การกํากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน 
 

5.1  การกํากับ  (Monitoring) 
5.1.1  วิทยาลัยจัดดําเนินการกํากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ใน

เร่ืองขั้นตอน  วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาดําเนินการ  และด้านการงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

5.1.2   วิทยาลัยจัดดําเนินการให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการและสิ้นสุดการดําเนินการ  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรคและความสําเร็จ

ของงาน 

 

5.2  การตรวจสอบ  (Audition) 

5.2.1  การตรวจสอบภายใน  (Internal  Quality Audit)  วิทยาลัยจะประเมินตนเอง  

(School  Self  Evaluation)  เป็นการภายในเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนได้แก่  การวางแผน  การ

จัดองค์การ  การจัดสรรบุคลากร  การนําไปปฏิบัติ  การควบคุมงาน  การจัดสรรงบประมาณ  การติดตาม

ประเมินผล  ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน 

5.2.2  การตรวจสอบจากภายนอก  (External  Quality  Audit)  วิทยาลัยจะได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูและผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา  ในรูปของ

เอกสารการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
5.3  การรายงาน  (Reporting) 

5.3.1  ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัย

จัดทํารายงาน  สรุปผลการดําเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน 

                        5.3.2  วิทยาลัยจัดทํารายงานประจําปี  2556 - 2559  เพ่ือรายงานภาพรวมผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย  ทั้งผลสําเร็จ  อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัยและกระบวนการ  และสิ่งที่

วิทยาลัยจะดําเนินการในปีต่อไป 

                      5.3.3  วิทยาลัยจัดทําสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา  2556 - 2559   

 

 



งบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ

พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1  พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด ( 
เป้

58 59
าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

KPI )
56 57

โครงการ
เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59

1.1.1 พัฒนาหลักสูตร ร้อยละหลักสูตรฐาน 2 − 2 − โครงการจัดทําหลักสูตรร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 3             ,000.00 − 3,000.00             −

และกระบวนการจัดการ สมรรถนะที่มีคุณภาพ สถานประกอบการ งานทวิภาคีฯ

เรียนการสอนให้มี การ ( ปวช.-ปวส.) 2 − 2 − โครงการจัดทําหลักสูตรฐาน ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 3             ,000.00 − 3,000.00             −

คุณภาพ สมรรถนะ งานทวิภาคีฯ

ร้อยละของผู้เข้าเรียน 5 5 5 5 โครงการเทียบโอนประสบการณ์ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

เพิ่มขึ้นทุกปี การงานอาชีพ

1.1.2 พัฒนาคุณภาพการ ร้อยละของการนิเทศ 100 100 100 100 โครงการนิเทศ ติดตาม การเรียน ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 1             ,000.00 1,000.00             1,000.00             1,000.00             

จัดการเรียนการสอน ติดตาม การสอน การสอน

ร้อยละของแผนการจัด 100 100 100 100 โครงการการเขียนแผนการจัดการ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 10           ,000.00 10,000.00           10,000.00           10,000.00           

การเรียนรู้แบบบูรณา เรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะโดยบูรณา

การ การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนแผนการสอน 10 10 10 10 โครงการปรับปรุงแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

ที่ได้รับการปรับปรุงปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ฝ่ายแผนงาน งานวิจัยพัฒนาฯ

ละ 10 วิชาต่อสาขา ตลาดแรงงาน และความร่วมมือ

ร้อยละของการประเมิน 80 80 80 80 โครงการประเมินความพึงพอใจ ฝ่ายแผนงาน งานวิจัยพัฒนาฯ 1             ,000.00 1,000.00             1,000.00             1,000.00             

ความพึงพอใจ ของผู้เรียน และความร่วมมือ

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคีฯ 1             ,000.00 1,000.00             1,000.00             1,000.00             

จํานวนสถานประกอบ 2 2 2 2 โครงการร่วมมือกับสถาน ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคีฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

เพิ่มขึ้นปีละ 2 แห่ง ประกอบการ

จํานวนครั้งที่จัด ปีละ 2 2 2 2 โครงการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา 30           ,000.00 30,000.00           30,000.00           30,000.00           

2 ครั้งต่อสาขาวิชา สู่สาขางาน



งบประมาณ

80 80 80 80 โ ฝ 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีพลเมืองโลก

กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด ( 
เป้

58 59
าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

KPI )
56 57

โครงการ
เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59

1.2.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ ร้อยละของบุคลากรและ 80 80 80 80 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 50           ,000.00 50,000.00           50,000.00           50,000.00           

มี คุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ 80 80 80 80 โครงการกีฬาสี ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 30           ,000.00 30,000.00           30,000.00           30,000.00           

ตามหลักพลเมืองโลก 80 80 80 80 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ วิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 30           ,000.00 30,000.00           30,000.00           30,000.00           

80 80 80 80 โครงการกีฬาครู-นักเรียน ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 1             ,000.00 1,000.00             1,000.00             1,000.00             

80 80 80 80 โครงการแข่งขันฟุตซอล ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 2             ,000.00 2,000.00             2,000.00             2,000.00             

80 80 80 80 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการวันไหว้ครู ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 20           ,000.00 20,000.00           20,000.00           20,000.00           

80 80 80 80 โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการปลูกต้นใม้ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการวัครงการวนนลอยกระทงลอยกระทง ฝ่ายพัฒนายพฒ ากิจการฯนากจการฯ งานกิจกรรมฯงานกจกรรมฯ 2           000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00, . , .           , .           , .           

80 80 80 80 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ 20           ,000.00 20,000.00           20,000.00           20,000.00           

 



80 80

80 80 80 80 โครงการสอนซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ 5,000.00             5,000.00             5,000.00             5,000.00             
80 80 80 80 โครงการสอนน้องทําบัญชี ฝ่ายวิชาการ สาขาบัญชี 5,000.00             5,000.00             5,000.00             5,000.00             

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3  บริการวิชาชีพสู่สังคม

กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด ( 
มาย

KPI )
เป้าห

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ

56 57 58 59 เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59
1.3.1 ส่งเสริมการบริการ ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการ Fix it center ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ          500,000.00 500,000.00         500,000.00         500,000.00         
วิชาชีพที่เหมาะสมตาม ู้รั ิของผ บบรการ 80 80 80 80 โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ            10,000.00 10,000.00           10,000.00           10,000.00           
ต้องการของชุมชน 80 80 80 80 โครงการพี่สอนน้อง ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ            10,000.00 10,000.00           10,000.00           10,000.00           
สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐ 80 80 80 80 โครงการ 108 อาชีพ ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ            10,000.00 10,000.00           10,000.00           10,000.00           
และเอกชน 80 80 80 80 โครงการหลักสูตรระยะสั้น ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร 100         ,000.00 100,000.00         100,000.00         100,000.00         

80 80 80 80 โครงการ Open House ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ              5,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             
80 80 โครงการติดหลอดโบสถ์วัดมัดยิส ฝ่ายวิชาการ สาขาไฟฟ้า 5,000.00             5,000.00             5,000.00             5,000.00             

80 80 80 80 โครงการสอนน้องซ่อมเครื่อง ฝ่ายวิชาการ สาขาไฟฟ้า 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             
ใช้ไฟฟ้า

80 80 80 80 โครงการสอนน้องซ่อมจักร ฝ่ายวิชาการ สาขายานยนต์ 5             ,000.00 5,000.00             5,000.00             5,000.00             
ยานยนต์



งบประมาณ

3 3 3 3

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 2  พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด
เป

58 59
้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

 ( KPI )
56 57

โครงการ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59
2.1.1พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละจํานวนผู้เข้า 80 80 80 80 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ ฝ่ายแผนและงบฯ งานวางแผน 5,000.00          5,000.00          5,000.00          5,000.00          
ผสมผสานความร่วมมือ ร่วมโครงการ การประจําปี และงบประมาณ
ของบุคลากรในสถาน 80 − − 80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติจัดทํา ฝ่ายแผนและงบฯ งานวางแผน 10,000.00         − − 10,000.00         
ศึกษา  หรือบุคลากร แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี และงบประมาณ
ภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา

2.1.2 พัฒนาระบบการ              ร้อยละจํานวนผู้เข้า 80 80 80 80 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร 100,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00       
ดูแลบุคลากรของสถาน ร่วมโครงการ บุคลากรนอกสถานที่
ศึกษาด้านคุณธรรม จริย ร้อยละจํานวนผู้เข้า 50 50 50 50 โครงการการส่งบุคลากรเข้าร่วม ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร 100,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00       
ธรรม ตามจรรยาบรรณ ร่วมโครงการ ฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาชีพและ

ในงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละจํานวนรอยละจาน ผ้เข้าวนผูเขา 3 3 3 3 โครงการสโครงการส่งเสริมการศึกษาต่องเสรมการศกษาตอ ฝ่ายบริหารทรัพยฝายบรหารทรพยากร งานบคากร งานบุคลลากรากร − − − −− − − −
ร่วมโครงการ บุคลากรการศึกษา
ร้อยละจํานวนผู้เข้า 5 5 5 5 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร 10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         
ร่วมโครงการ สร้างผลงานแก่วิทยาลัย



ตรวจสอบได้

งบประมาณ

80 80
ในห้องเรียน

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 2  พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด
เป

58 59
้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

 ( KPI )
56 57

โครงการ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59
2.1.3  พัฒนาระบบสาร ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 − − 80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงานและ งานศูนย์ข้อมูล 15,000.00         − − 15,000.00         
สนเทศ และการจัดการ จัดระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ RMS ความร่วมมือ
ความรู้เพื่อพัฒนาสถาน และการจัดการความรู้ 80 80 80 80 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานศูนย์ข้อมูล 50,000.00         50,000.00         50,000.00         50,000.00         
ศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสถาน 80 80 80 80 โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ ฝ่ายแผนงานและ งานศูนย์ข้อมูล 50,000.00         − 50,000.00         −

ศึกษาอย่างเหมาะสม กําลังคนอาชีวศึกษา ความร่วมมือ
80 80 80 80 โครงการพัฒนาห้องอินเตอร์เน็ ่ต ฝายแผนงานและงบฯ งานศูนย์ข้อมูล 100,000.00       − 100,000.00       −

2.1.4  พัฒนาบริหารงาน จํานวนครั้งที่ได้ระดม 5 5 5 5 โครงการจัดหางบสนับสนุนจาก ฝ่ายพัฒนากิจการ งานโครงการพิเศษ − − − −
การเงิน อาคาร สถานที่ ทุนจากภายนอกสถาน ภายนอกสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ งานกิจกรรม − − − −
ครุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ศึกษา/ปี ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวางแผนฯ − − − −

ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการประเมินความพึ่งพอใจ ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          
ในการใช้ครุภัณฑ์ ในการใช้ครุภัณฑ์การเรียน
ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารฯ 100,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00       
ของผู้เรียนต่อ วิทยาลัย
การปรับปรุงสถานที่ 80 80 80 80 โครงการจัดทํามุมพักผ่อน ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารฯ 50,000.00         50,000.00         − −

80 80 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารฯ 200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       



พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม

56 57 58 59 เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59
3.1.1  พัฒนาบุคลากรทาง ร้อยละผู้เข้าร่วม 80 − 80 − โครงการอบรมนักวิจัย พันธุ์ R ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 5,000.00         − 5,000.00         −

การศึกษาและผู้เรียน  โครงการ 80 − 80 − โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 10,000.00       − 10,000.00       −
ในด้านการวิจัย และ จํานวนผู้เข้าร่วมโครง 2 2 2 2 โครงการสนับสนุนทําผลงาน ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       
สิ่งประดิษฐ์ อย่างมี การ ปีละ 2 คน วิชาการ

ประสิทธิภาพ จํานวนชิ้นงานที่เข้า 10 10 10 10 โครงการประกวดผลงาน ด้านวิจัย ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00         
โครงการ ปีละ 10 ชิ้น สิ่งประดิษฐ์
ร้อยละผู้เข้าร่วม 80 80 80 80 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ฝ่ายแผนงานและงบฯ งานวิจัยฯ 100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ

เป้าหมาย งบประมาณ
กลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด ( KPI ) โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ



พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา อย่างมีระบบ

56 57 58 59 เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก 56 57 58 59
4.1.1. ระบบและกลไก ร้อยละของผู้เข้าร่วม 80 − − − โครงการสร้างความเข้าใจ ด้าน ฝ่ายแผนงานและ งานประกันคุณ 14,000.00       − − −
ในการประกันคุณภาพ โครงการ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ความร่วมมือ คุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการ 80 − − 80 โครงการจัดทํามาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและ งานประกันคุณ 10,000.00       − − 10,000.00       
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง จํานวน SAR 1 เล่ม/ปี 1 1 1 1 โครงการจัดทํารายงาน SAR ความร่วมมือ คุณภาพ 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       
ต่อเนื่อง ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณ ฝ่ายแผนงานและ งานประกันคุณ 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       

ของโครงการ ภาพ จากผลการประเมินประจําปี ความร่วมมือ คุณภาพ
ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการประเมินผลการประกัน ฝ่ายแผนงานและ งานประกันคุณ 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       
ของโครงการ คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์มาตร ความร่วมมือ คุณภาพ

ฐาน สถานศึกษา
ร้อยละความพึ่งพอใจ 80 80 80 80 โครงการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ฝ่ายแผนงานและ งานประกันคุณ 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       
ของโครงการ การประกันคุณภาพภายใน ความร่วมมือ คุณภาพ

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จําแนกตามพันธกิจ

เป้าหมาย งบประมาณกลยุทธ์  ( Stretegy ) ตัวชี้วัด ( KPI )
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