
บทที ่1 
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 

 

1.  ความเป็นมา 
1.1  ข้อมูลพืน้ฐาน  ประวตัิ  ทีต่ั้ง  ขนาด  

   ท่ีตั้งวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร       เดิมเป็นท่ีสงวนของนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธ์ิทะเล  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิ
ทะเล อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร รหสัไปรษณีย ์ 62000 ซ่ึงสงวนไวเ้ป็นไร่สาธิตกลาง ห่างจากตวัอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร 22 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ  576 ไร่ 

พ.ศ. 2520  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจดัตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมก าแพงเพชร  เม่ือวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ 2520    สังกดักองวทิยาลยัเกษตรกรรม    กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2522  โรงเรียนไดเ้ปิดรับนกัเรียนเป็นปีแรก  โดยรับนกัเรียนท่ีจบชั้น มศ.3 เขา้ศึกษาต่อ
ระดบัชั้น ปวช. และนกัศึกษาท่ีจบ มศ.5 โปรแกรมทางเกษตรของกรมสามญัศึกษาเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัชั้น ปวช. พิเศษ 

พ.ศ. 2524  โรงเรียนเกษตรกรรมก าแพงเพชร   ไดรั้บการยกฐานะเป็น “วทิยาลยัเกษตรกรรม
ก าแพงเพชร”    เม่ือวนัท่ี  28  กนัยายน  2524    สังกดักองวทิยาลยัเกษตรกรรม    กรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2533   กระทรวงศึกษาธิการ   ไดป้ระกาศจดัตั้งวทิยาลยัชุมชน   ในวทิยาลยัเกษตรกรรม 
ก าแพงเพชร  มีช่ือวา่  “วทิยาลยัชุมชนชากงัราว” 

พ.ศ. 2539  วทิยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชรไดรั้บการเปล่ียนช่ือเป็น  “วทิยาลยัเกษตร 
และเทคโนโลยกี าแพงเพชร” 
 พ.ศ. 2545 เปล่ียนเป็นสถานศึกษาในสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 
22 กุมภาพนัธ์ 2545 

1.2  สภาพชุมชน เศรษฐกจิ สังคม การเมือง 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร ตั้งอยูใ่นเขตชุมชนนิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธ์ิ

ทะเล ดา้นเหนือติดกบัชุมชนแปดออ้ม ทิศใตด้า้นหนา้วทิยาลยัฯ ติดกบั ถนนสายก าแพงเพชร – พิจิตร 
ระหวา่งกิโลเมตรท่ี 21 – 22 ชุมชนหนองอ่ึงพฒันา  ทิศตะวนัออกติดกบัหมวดการทางบ่อทอง         
ทิศตะวนัตกติดโรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
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1.3  การติดต่อส่ือสาร 
โทรศพัทส์ านกังาน               0 – 5573 – 6164 
โทรสาร                                 0 – 5573 – 6244 
อีเมล์                                    Admin@kpcat.ac.th 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     Kamphaengphet 02 
เวบ็ไซต ์                               www.kpcat.ac.th  
  

 1.4  ปรัชญาวิทยาลยั 
 

มีวนัิย   ใฝ่เรียนดี   มีความช านาญ   ประสานชุมชน 
 

1.5  จุดเด่นส าคัญของวทิยาลัย  
1.5.1  เป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการระดบัชาติองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คร้ังท่ี 24 พ.ศ. 
2546 

1.5.2  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร ด าเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต 

1.5.3  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร ด าเนินงานโครงการบริการฝึกอบรม
วชิาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 

1.5.4  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร  มีการงานฟาร์มธุรกิจสนบัสนุน 
การศึกษา 

 

1.6  เกยีรติประวตัิของวทิยาลยั 
1.6.1 ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพฒันาดีเด่น  ประเภทเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2526 
1.6.2  ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งชาติ  ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ. 

2533 
1.6.3  ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานกรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2542 
1.6.4  ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวลัพระราชทานประเภทอุดมศึกษา       

ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  พ.ศ. 2545 
1.6.5  ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานท่ีจดังานประชุมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัป์ฯ ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2545 
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2.  สภาพปัจจุบัน 

2.1  จ านวนนักเรียน ครู บุคลากร  อาคารสถานที่ 

2.1.1  ผูบ้ริหาร 
           นายสุภาพ   มณีรัตน์       ผูอ้  านวยการ 
           นางสาวประไพสาร  รักษาบุญ      รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
           นางรุ่งนภา         เจือโร่ง        รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิาการ  
          นายอ านาจ ศรแกว้          รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
           นายธานินทร์    สังขน์อ้ย      รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.1.2  ขอ้มูลขา้ราชการครู-อาจารย ์แยกตามสายงาน คณะวิชาและวฒิุการศึกษา 
 

บุคลากรตามสายงานท่ี
ปฏิบติังานประจ า 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 
รวม รวม

ทั้งส้ิน 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1.  ผูบ้ริหาร   3 2        
2.  แผนกวชิาพืชศาสตร์    2 2 3      
3.  แผนกวชิาสัตวศาสตร์   2 2 3       
4.  แผนกวชิาช่างกลเกษตร    1 1       
5.  แผนกวชิาบญัชี   1  1 3      
6.  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ฯ     3 1      
7.  แผนกวชิาอุตสาหกรรมฯ    1  2      
8.  แผนกวชิาพื้นฐาน    2 2 3 1     

รวม - - 5 10 12 12 1 - - - 40 
9. ครูจา้งสอน(ตามอตัราจา้ง)     1 1      

รวม - - - - 1 1 - - - - 2 
รวมทั้งส้ิน   5 10 13 13 1    42 
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  2.1.3  ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา  ปีการศึกษา 2556 

 

ประเภท/สาขาวชิา 
จ านวนนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ปวช ปวส อศกช 
1 2 3 1 2 ปวช ปวส 

สาขาวชิาเกษตรกรรม - - - - - - - 
เกษตรศาสตร์ทัว่ไป 66 119 73 - - 50 - 
พืชศาสตร์ - - - - - - - 
สัตวศาสตร์ - - - - - - - 
เกษตรศาสตร์ - - - - - - - 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

       เกษตรศาสตร์ - - - - - - 89 
พืชศาสตร์ - - - 8 32 - - 
สัตวศาสตร์ - - - 9 5 - - 
การขาย - - - 28 - - - 
สาขาวชิาบญัชี 25 15 30 - - - - 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 - - 36 93 - - 

รวม 117 134 103 81 130 50 89 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 
 
  2.1.4  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 
วนัเดือน ปี 
ทีไ่ด้มา 

เลขที่โฉนดหรือ 
เลขทีอ่าคาร 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

พ.ศ. 2521 22-24,27-36,48,63 บา้นพกัคนงาน 2 ครอบครัว 7  หลงั 455,000.00 
พ.ศ. 2521, 
       24, 25  

15,26,53,54,55,56 
 

หอ้งน ้าห้องส้วม 
 

6  หลงั 
 

360,000.00 
 

พ.ศ. 2521 45 คอกโคพนัธ์ุ 1  หลงั 197,500.00 
พ.ศ. 2521 75 โรงเก็บบดผสมอาหารสัตว ์ 1  หลงั    150,000.00 
พ.ศ. 2523 3 อาคารเรียน 2 ชั้น  12 หอ้ง 1 หลงั 2,200,000.00 
พ.ศ. 2523  อาคารเรียนพืชกรรม 1  หลงั 1,000,000.00 
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วนัเดือน ปี 
ทีไ่ด้มา 

เลขที่โฉนดหรือ 
เลขทีอ่าคาร 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

พ.ศ. 2523 65 อาคารเรียนสัตวบาล 1  หลงั 1,000,000.00 
พ.ศ. 2523  78 คอกไก่พนัธ์ุ 1  หลงั    150,000.00  
พ.ศ. 2523 58 คอกไก่ไข่ 1  หลงั    297,600.00 
พ.ศ. 2524 
 

5 
7 

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 
โรงเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 

1  หลงั 
1  หลงั 

500,000.00 
400,000.00 

พ.ศ. 2524 6 เรือนเพาะช าไมอ่้อน 1  หลงั 150,000.00 
พ.ศ. 2524 28 โรงเก็บปุ๋ย 1 หลงั 150,000.00 
พ.ศ. 2524 80 เรือนเพาะช าไมด้อกไมป้ระดบั 1  หลงั 198,000.00 
พ.ศ. 2524 81 เรือนเพาะช าไมผ้ล 1  หลงั 256,700.00 
พ.ศ. 2524 13,14,15 เรือนเพาะช ากลา้สวนผกั 1  หลงั   198,000.00 
พ.ศ. 2524  อาคารห้องสมุด 1  หลงั    539,800.00 
พ.ศ. 2524 11,  56 โรงสูบน ้าและท่อส่งน ้า 2  โรง 500,000.00 
พ.ศ. 2525 37-40,4-52, อาคารพสัดุกลาง 1  หลงั 462,000.00 
พ.ศ. 2526 16 คอกคดัโคนมแบบยนืโรง 1  หลงั   330,000.00 
พ.ศ. 2526  โรงเรือนและบ่ออนุบาลเพาะเล้ียงปลา 1  หลงั 200,000.00 
พ.ศ. 2527  อาคารสหกรณ์ 1  หลงั 60,000.00 
พ.ศ. 2527 70,73,83 บา้นพกัครู แบบ 4 เตียง 3  หลงั 660,000.00 
พ.ศ. 2527 - คอกสุกร 1  หลงั      85,000.00 
พ.ศ. 2527 43 คอกสุกรและคอกคลอด 1  หลงั    275,000.00 
พ.ศ. 2528 66 คอกไก่กระทง 1 หลงั   150,000.00 
พ.ศ. 2528 17-21,31-34, อาคารเรียนช่างเกษตรพร้อมหอ้งพกัครู 1  หลงั 1,200,000.00 
พ.ศ. 2528  อาคารอ านวยการ 1  หลงั 1,200,000.00    
พ.ศ. 2528 59-62,67-70,72 อาคารปฏิบติัการพืชกรรม 1  หลงั 1,350,000.00 
พ.ศ. 2528  เรือนเพาะช าไมค้อกไมป้ระดบั 

อาคารธุรกิจเกษตร 
อาคารพาสเจอร์ไรส์และผลิตน ้านม 
อาคารฝึกอบรมและหอนอน 
อาคารฝึกอบรมระยะสั้น 
บา้นพกัครูระดบั 5-6 

1  หลงั 
1  หลงั 
1  หลงั 
1  หลงั 
1  หลงั 
1  หลงั 

500,000.00 
1,200,000.00 
1,145,000.00 
1,100,000.00 
1,200,000.00 
  140,000.00 
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วนัเดือน ปี 
ทีไ่ด้มา 

เลขที่โฉนดหรือ 
เลขทีอ่าคาร 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

บา้นพกัครูระดบั 1-2 
บา้นพกัครูระดบั 3-4  2 หอ้งนอน 

3  หลงั 
26  หลงั 

  500,000.00 
3,972,800.00    

พ.ศ. 2529 2 อาคารปฏิบติัการสัตวบาล 1  หลงั 1,950,000.00 
พ.ศ. 2530 76 ฉางและลานตากเมล็ด 1  หลงั 635,000.00 
พ.ศ. 2530 84 อาคารแปรรูปและผลผลิต 1  หลงั 330,000.00 
พ.ศ. 2530 85 อาคารปฏิบติัการเพาะเล้ียงเห็ด 1  หลงั   290,000.00 
พ.ศ. 2530 79 คอกคดัโค 1  หลงั   290,000.00 
พ.ศ. 2530 74 คอกไก่กระทง 1  หลงั 198,000.00 
พ.ศ. 2530  สนามตระกร้อ 1 สนาม      50,000.00 
พ.ศ. 2532  โรงสูบน ้าและถงัเก็บน ้าเพื่อการเกษตร 1  โรง 1,474,000.00 
พ.ศ. 2533 4 อาคารช่างเกษตร 1 หลงั 500,000.00  
พ.ศ. 2535  โรงเรือนสุกรขุน 1 หลงั    280,000.00 
พ.ศ. 2536  อาคาร อ.ก.ท. 2 หลงั 240,000.00 
พ.ศ. 2536  โรงเรือนเล้ียงไก่ขนาดพื้นท่ีไม่ต ่ากวา่ 220 

ตารางเมตร 
1 หลงั    537,600.00 

พ.ศ. 2537 
 

 อาคารฝึกอบรม 
ประปา 

2  หลงั 
1  หลงั 

400,000.00 
2,000,000.00 

พ.ศ. 2538  คอกโคเน้ือ 1  คอก 650,000.00 
พ.ศ. 2539  อาคารเรียนและปฏิบติัการ 1 หลงั 11,690,000.0 
พ.ศ. 2539  บา้นพกันกัศึกษา 13 หลงั 182,000.00 
พ.ศ. 2539  โรงอาหารพื้นท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 83 ตรม. 1  หลงั     300,000.00 
พ.ศ. 2540  โรงอาคารเอนกประสงค ์ 1  หลงั 2,000,000.00 
พ.ศ. 2540 
 

 บา้นพกันกัศึกษาในโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 

52 หลงั 
 

4,160,000.00 

พ.ศ. 2542 12 ระบบน ้าบาดาลพร้อมถงัเก็บน ้า 1  โรง 300,000.00 
พ.ศ. 2546 
 

44702/45 
 

อาคารศูนยว์ทิยบริการพื้นท่ีใชส้อย
ประมาณ 1,088 ตารางเมตร  

1  หลงั 
 

8,080,000.00 

พ.ศ. 2547 911005 ติดตั้งระบบประปา 1 ระบบ 3,500,000.00 
พ.ศ. 2548 751 อาคารกีฬาอเนกประสงค ์890 ตรม 1 หลงั 4,715,000.00  
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วนัเดือน ปี 
ทีไ่ด้มา 

เลขที่โฉนดหรือ 
เลขทีอ่าคาร 

รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

พ.ศ. 2550 755 ติดตั้งถงัน ้าแบบน๊อคดาวลว์ป้องกนัตะไคร่ 1 ถงั 797,660.00 
พ.ศ. 2550 752 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  2,049,000.00 
พ.ศ. 2550 753 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  821,055.00 
พ.ศ. 2550 754 ปรับปรุงเรือนเพาะช า  262,000.00 
พ.ศ. 2552 756 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและตูค้วบคุมไฟฟ้า  446,383.67 
พ.ศ. 2554 5 (กช.016) โรงเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองทุนแรงฟาร์ม 1 หลงั 400,000 
พ.ศ. 2554 750 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 60 ตรม.  1,876,000.00 
พ.ศ. 2554 759 โรงเรือนพืชระบบปิด 1 หลงั 9,399,600.00 
     
พ.ศ. 2555 761 สนามฟุตซอลตพ์ร้อมติดตั้งอุปกรณ์

มาตรฐาน 
1 สนาม 1,550,000.00 

พ.ศ. 2555 705 เรือนเพาะช าไมด้อกไมป้ระดบั 1 หลงั 198,000.00 
พ.ศ. 2555 747 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  2,018,795.75 
พ.ศ. 2555 757 ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างและระบบ

สาธารณูปโภค 
 550,000.00 

พ.ศ. 2555 760 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องน ้าโรงเรือน
ต่าง ๆ และถนนลาดยาง 

 4,527,312.90 
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2.3  หลกัสูตร การเรียนการสอน (การใช้หลกัสูตร) 
                ปัจจุบนัวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชรด าเนินการจดัการเรียนการสอน              
โดยใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พุทธศกัราช  2556    และ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546   โดยมีหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
 
1.  การเรียนการสอน 

1.1  การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน           
ท่ีก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได ้

1.2  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิบติังานในขอบเขตส าคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กันซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 
2.  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ
ดงัน้ี 

2.1  ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น  2  ภาคเรียนปกติ หรือระบบทวิภาค 
ภาคเรียนละ  18 สัปดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร  

2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอนไม่
นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนั  วนัละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60  นาที 
3.  หน่วยกติ 

ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิต  การคิดหน่วยกิต             
ถือเกณฑ ์ดงัน้ี 

3.1  รายวชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 
หน่วยกิต 

3.2  รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 
36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.3 รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 54 
ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวทิยาการ ไม่

นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 
3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 
4.  โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น  3  หมวด
วชิา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
4.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย 
4.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
4.1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
4.1.5  กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
4.1.6  กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
4.2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
4.2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
4.2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
4.2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
4.2.5  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

4.3  หมวดวชิาเลือกเสรี 
4.4  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
       จ  านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามก าหนดไว ้           

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่วนรายวชิาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสม
ของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหสัวชิาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตรหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
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5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 

กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึก
ปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิด
ความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์
ทกัษะวชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ในรูป
ของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลา
รวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั ตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดย
ใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 

จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือ
เร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผล
และการจดัท ารายงาน ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการนั้น 
ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักล่าว ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ
ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต 
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชั่วโมงเรียน 4 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียวหากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ
โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ี
เทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
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7. การศึกษาระบบทวภิาคี 
เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนตามจุดหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จดัท าแผนฝึกอาชีพ การ
วดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีอาจน ารายวชิาชีพอ่ืนในหมวดวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้

 
8. การเข้าเรียน 

ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 
9. การประเมินผลการเรียน 

เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดั
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 
10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ระเบียบวนิยั การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรคก์ารท างาน 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการ
วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ีส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่
ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
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11. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
11.1 ประเมินผา่นรายวชิาในหมวดวชิาทกัษะชีวติ หมวดวิชาทกัษะวชิาชีพ และหมวดวชิา

เลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
11.2 ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
11.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
11.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 

 
12. การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 

12.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวติ ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได ้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวชิานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์
ของหมวดวชิาทกัษะชีวติ 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะ
วิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา 
ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม
ไดต้ามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อทั้งน้ี การก าหนดรหสัวิชา 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 
13. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัติหลกัสูตร 

13.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ

ด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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14. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น 

คือ 
14.1 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลกัสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
14.4 ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัใหมี้

การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
 

1. การเรียนการสอน 
1.1  การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียน            

ท่ีก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได ้

1.2  การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง  โดยสามารถน ารายวชิาไปจดัฝึกใน
สถานประกอบการ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
2.  เวลาเรียน 

2.1  ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดู
ร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหส้ถานศึกษาเปิดท าการสอนไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ            
5 วนั คาบละ  60  นาที (1 ชัว่โมง) 

2.3  เวลาเรียนตามปกติ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาและสาขาวชิาท่ีก าหนด  2  ปี   ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพต่างประเภท
วชิา/สาขาวชิาท่ีก าหนด ประมาณ  3  ปี 
3.  หน่วยกติ 

ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  85  หน่วยกิตและไม่เกิน  100  หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 

3.1  รายวชิาภาคทฤษฎี 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง 
มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.2  รายวชิาท่ีประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใหบู้รณาการการเรียนการสอน 
ก าหนด2 - 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ 40 - 60 ชัว่โมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.3  รายวชิาท่ีน าไปฝึกงานในสถานประกอบการ ก าหนดเวลาในการฝึกปฏิบติังานไม่
นอ้ยกวา่40 ชัว่โมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.4  การฝึกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  40  ชัว่โมง มีค่า  1  หน่วยกิต 
3.5  การท าโครงการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

4.  โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546  แบ่งเป็น            

3  หมวดวชิาฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
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4.1  หมวดวชิาสามญั 
4.1.1  วชิาสามญัทัว่ไป เป็นวิชาท่ีเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
4.1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ เป็นวชิาท่ีเป็นพื้นฐานสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ 

4.2  หมวดวชิาชีพ แบ่งเป็น 
4.2.1  วชิาชีพพื้นฐาน เป็นกลุ่มวชิาชีพสัมพนัธ์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในประเภทวชิา

นั้น ๆ 
4.2.2  วชิาชีพสาขาวชิา เป็นกลุ่มวชิาชีพหลกัในสาขาวชิานั้น ๆ 
4.2.3  วชิาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวชิาชีพท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น

ในงานอาชีพตามความถนดัและความสนใจ 
4.2.4  โครงการ 

4.3  หมวดวชิาเลือกเสรี 
4.4  ฝึกงาน 
4.5  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
       จ  านวนหน่วยกิตและรายวชิาของแต่ละหมวดวชิาตลอดหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตาม

ก าหนดไวใ้นโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา ส่วนรายวชิาแต่ละหมวดวิชา 
สถานศึกษาสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือจดัตามความเหมาะสมของสภาพทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ี สถานศึกษาตอ้งก าหนดรหสัวชิา จ านวนคาบเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
5.  โครงการ 

5.1  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการในภาคเรียนท่ี  4  ไม่นอ้ยกวา่  160 ชัว่โมง
ก าหนดใหมี้ค่า  4  หน่วยกิต 

5.2  การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
6.  ฝึกงาน 

6.1  ใหส้ถานศึกษาน ารายวชิาในหมวดวชิาชีพไปจดัฝึกในสถานประกอบการ  อยา่งนอ้ย 
1  ภาคเรียน 

6.2  การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
7.  การเข้าเรียน 

ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้และคุณสมบติั ดงัน้ี 
7.1  พื้นความรู้  ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพต่างประเภท
วชิาและสาขาวชิาท่ีก าหนด   ตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร      



17 
 

แต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิาการเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุ
ไวใ้นแต่ละสาขาวชิา 

7.2 คุณสมบติั  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2546 พ.ศ. 2546 
8.  การประเมินผลการเรียน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการประเมินผลการเรียน                     
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546  พ.ศ. 2546 
9.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม ระเบียบวนิยั
ของตนเอง การสันทนาการ และการส่งเสริมการท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์
ต่อชุมชน ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน  ลงมือปฏิบติั
ประเมินผล  และปรับปรุงการท างาน ไม่นอ้ยกวา่  120  ชัว่โมง 
10.  การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1  ประเมินผา่นรายวชิาในหมวดวชิาสามญั หมวดวชิาชีพ และหมวดวชิาเลือกเสรี 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 

10.2  ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา และ
สาขาวชิา 

10.3  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
10.4  เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและผา่นการประเมินตามท่ีก าหนด 

11.  การแก้ไขเปลีย่นแปลงหลกัสูตร 
11.1  ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นผูมี้อ  านาจในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและ

ยกเลิกประเภทวชิาและสาขาวชิา ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 
11.2  ใหอ้ธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผูมี้อ  านาจในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงสาขา

งาน ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 
11.3  ใหส้ถานศึกษาเป็นผูมี้อ านาจพฒันา เพิ่มเติมรายวชิา ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

โดยตอ้งรายงานให้ตน้สังกดัทราบ 
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3.  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์  และประเด็นยทุธศาสตร์ของวทิยาลยัฯ                             
ปีการศึกษา 2556  ถึง ปีการศึกษา 2559 

3.1 วสัิยทัศน์ 
“ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลย ีท่ีไดม้าตรฐาน พฒันางานวจิยั 
ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสากล โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  
 

3.2  พนัธกจิ 
3.2.1  เพิ่มจ านวนนกัศึกษา   
3.2.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาชีพ   
3.2.3  ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยีให้ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด    
3.2.4  วจิยั และพฒันาเทคโนโลยสู่ีสากล โดยค านึงถึงทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม   
3.2.5  ประสานความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพฒันาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน   
 

3.3  เป้าประสงค์ 
3.3.1  ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
3.3.2 ผูเ้ขา้ศึกษาต่อภายในวทิยาลยัฯ เพิ่มข้ึน 
3.3.3 ทุกภาคส่วนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรม 
3.3.4 องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยก าแพงเพชร   เป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 

3.3.5 มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ 
3.3.6 ผูเ้รียนและฝึกอบรมไดรั้บความพึงพอใจจากการจดัการศึกษาและฝึกอบรม 
3.3.7 สถานศึกษาผา่นเกณฑรั์บรองคุณภาพมาตรฐาน 
3.3.8 มีเครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษาและฝึกอบรม 
3.3.9 มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
3.3.10 มีการวางแผนและด าเนินการบริหารจดัการท่ีดี 
3.3.11 มีผลการศึกษาวจิยัและพฒันาสนบัสนุนการด าเนินงาน 
3.3.12 ระบบบริหารงานมีคุณภาพ 
3.3.13 ครูและบุคลากรมีสมรรถนะและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
3.3.14 มีระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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3.4.1  เพิ่มจ านวนนกัศึกษา   
3.4.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวิชาชีพ 
3.4.3  ผลิตบุคลากรดา้นอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลย ีใหมี้คุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด   
3.4.4  วจิยั และพฒันาเทคโนโลยสู่ีสากล โดยค านึงถึงทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
3.4.5  ประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพฒันาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  



   เป้าประสงค์และตัวช้ีวดั 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1.  ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี 

2.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุต์
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพ
อยา่งเป็นระบบ 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร  
ดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียนและการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

4.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพได้
อยา่งเหมาะสม 

5.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

6.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละระดบัท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

7.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละระดบัท่ี
ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

8. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

9.  ระดบัความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะ                   
ท่ีพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

10. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

11. ร้อยละของหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพ 

12. ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

13. จ านวนคร้ังของการจดัให้ผูเ้รียนพบครู           
ท่ีปรึกษา 

14. จ านวนคร้ังของการจดับริการตรวจสุขภาพ
และตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

2.  ผูเ้ขา้ศึกษาต่อภายในวทิยาลยัฯ เพิ่มข้ึน 1.  ร้อยละผูเ้ขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัฯ เพิ่มข้ึน 
2.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีออกกลางคนัลดลง 
3.  จ านวนผูเ้รียนในวธีิการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ 

3.  ทุกภาคส่วนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

1.  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบิ้การวชิาชีพและฝึกทกัษะ
วชิาชีพ 

2.  จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
4.  องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย         

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยก าแพงเพชร                    
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการ                 
ท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม ท่ีดีงามในวชิาชีพ  
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ 

2.  จ านวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการ                      
ท่ีส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม  ประเพณีและท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3.  ร้อยละของครูท่ีใชแ้ผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะวชิาชีพ  
อกท. 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

4.  ร้อยละของสมาชิก  อกท. ท่ีท าโครงการ
วชิาชีพไดเ้ล่ือนเป็นสมาชิกระดบัหน่วย 

5.  ร้อยละของสมาชิก อกท.ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมวชิาการอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

6.  จ านวนคร้ังในการออกค่ายอาสาพฒันา 
7.  จ านวนสมาชิกท่ีออกบริการ  Fix It Center 

5.  มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการจดัการศึกษา
และฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ 

1. ระดบัคุณภาพการบริหารและการจดัการ
ระบบฟาร์มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ 

2. ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

3. ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  
อาคารประกอบ  ห้องเรียน  หอ้งปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน  พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสม
กบัวชิาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ระดบัความเหมาะสมในการจดั                       
ศูนยว์ทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน                
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5. ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

6. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั
ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวชิา/สาขางาน 

6.  ผูเ้รียนและฝึกอบรมไดรั้บความพึงพอใจจากการ
จดัการศึกษาและฝึกอบรม 

1.  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนและ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการจดัการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

7.  สถานศึกษาผา่นเกณฑรั์บรองคุณภาพมาตรฐาน 1.  สถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
จาก สมศ. 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

8.  มีเครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

1.  จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนบัสนุนการจดั
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

2.  จ านวนสถานประกอบการท่ีมี                     
การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 

3.  จ าหนวนคน-ชัว่โมงของผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

9.  มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 1.  จ านวนความถ่ีในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์งาน/กิจกรรม 

2.  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์งาน/กิจกรรม 

10. มีการวางแผนและด าเนินการบริหารจดัการท่ีดี 1.  มีแผนปฏิบติังานประจ าปี 
2.  มีแผนยทุธศาสตร์ 
3.  มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.  มีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

11.  มีผลการศึกษาวจิยัและพฒันาสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน 

1.  จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั
และโครงการวชิาชีพ  ท่ีมีประโยชน์ทาง
วชิาชีพไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
งานวชิาชีพหรือใชป้ระโยชน์ในชุมชน
หรือสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย ์

2.  จ านวนงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม 
โครงงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

3.  จ านวนส่ิงประดิษฐ ์ ผลงานวจิยั  
นวตักรรมท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร 

4.  จ านวนครูท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นวิจยั 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

12.  ระบบบริหารงานมีคุณภาพ 1.  ผลคะแนนจาก  PART 
2.  ผลคะแนนจาก  PMQA 
3.  ร้อยละของบุคลากรท่ีพอใจ                        

ต่อการปฏิบติังาน 
13.  ครูและบุคลากรมีสมรรถนะและขวญัก าลงัใจ

ในการปฏิบติังาน 
1.  ร้อยละของครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ี 
ท่ีรับผดิชอบ 

2.  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีไดศึ้กษา 
ดูงาน 

3.  ร้อยละของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ 

14.  มีระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ       
ท่ีเหมาะสม 

1.  มีขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการตดัสินใจท่ีเป็น
ปัจจุบนั 

2.  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ
และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 
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บทที ่2 
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและบรรลุตามพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา  ดงันั้นสถานศึกษาจึง

ไดก้ าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาสถานศึกษา โดยไดแ้บ่งเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 
 

1.  ด้านการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ โดยมกีลยุทธ์ดังนี ้
1.1  พฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้  และทกัษะวชิาชีพ  ตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ

สังคมและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป  
1.2  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์          

ใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้
1.3  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
1.4  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการศึกษาคน้ควา้         

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.5  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
1.6  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
1.7  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพอิสระ 
1.8  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ  หรือ

หน่วยงานพึงพอใจ 
1.9   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
1.1 พฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้และ

ทกัษะวชิาชีพตามหลกัสูตร        
ท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง
ไป 

1.2  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการดา้น
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในงานอาชีพได ้

 
1.3  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการ

ใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 
 
 
1.4  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และ

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
จ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
1.5 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วชิาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ท่ีดี 
 

1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด           
ตามชั้นปี 

 
1.2   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถ

ประยกุตห์ลกัการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  มาใช้
แกปั้ญหาในการปฏิบติังาน
อาชีพอยา่งเป็นระบบ 

1.3    ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
ทกัษะ ในการส่ือสาร ดา้น
การฟัง  การอ่าน  การเขียน
และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

1.4   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถใชค้วามรู้           
และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็น            
ในการศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1.5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ   
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
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77 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 



27 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
1.6  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และ

ทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
1.7  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และ

ทกัษะในการหางานท า 
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอิสระ 

 
1.8  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ

ของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีสถาน
ประกอบการ  หรือหน่วยงาน
พึงพอใจ 

1.9  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และ
ทกัษะในการวางแผนธุรกิจและ
มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

1.6   ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาแต่ละระดบัท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตร 

 1.7   ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาแต่ละระดบัท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพ 

1.8   ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษา ท่ีไดง้านท าใน
สถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อภายใน 1  ปี 

1.9  ระดบัความพึงพอใจของ
สถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์      
ของผูส้ าเร็จการศึกษา  

1.10  ร้อยละของผูเ้รียนสามารถ
วางแผนธุรกิจ  ประกอบ
อาชีพ และมีรายไดร้ะหวา่ง
เรียน 
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63 
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4.00- 
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64 
 
 

 

 

2.  ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมกีลยุทธ์ดังนี ้
2.1  ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2.2  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
2.3  จดัระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 
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2.4  จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ี  ฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวชิา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.5  จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

2.6  พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2.7  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งใน

ระบบ  และทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
2.1  ร่วมมือกบัสถานประกอบการ

ในการพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

2.2  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  จดัระบบคอมพิวเตอร์ให้

เหมาะสมและเพียงพอในแต่
ละสาขาวชิา 

2.1 ร้อยละของหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
2.2 ร้อยละของแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

2.3 สถานศึกษาจดัการเรียนรู้
อยา่งหลากหลาย 

2.4 ระดบัความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน
ของผูส้อน 

2.5 ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  
อุปกรณ์ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 

2.6 ระดบัความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
2.4  จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ี           

ฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษา
คน้ควา้ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวชิา ทั้งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  จดัระบบความปลอดภยัของ

สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

 
 
 
 
 

2.7 ระดบัความเหมาะสมในการ
จดัอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงาน  
พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสม
กบัวชิาท่ีเรียน มีบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.8 ระดบัคุณภาพการบริหาร
และการจดัการระบบงาน
ฟาร์มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ธุรกิจ 

2.9 ระดบัความเหมาะสมในการ
จดัศูนยว์ทิยบริการให้
เหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน           
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2.10  ระดบัความเหมาะสมในการ
จดัใหมี้ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

2.11 ร้อยละของสาขางานท่ี
จดัระบบความปลอดภยั
ของสภาพแวดลอ้มส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  ในสาขาวชิา/
สาขางาน 

 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติั 
ทุกขอ้ 

85 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
2.6  พฒันาบุคลากรทุกคนของ

สถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวภิาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

2.12  ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีไดรั้บการ
พฒันาตามหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ 

2.13  จ านวนคร้ังหรือปริมาณ        
ในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.14  จ านวนสถานประกอบการท่ี
มีการจดัการศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษา 

2.15  จ านวนคน-ชัว่โมง  ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ผูเ้รียน 

2.16  ร้อยละของสาขาวชิา/สาขา
งานท่ีผูส้อนประจ ามีคุณวุฒิ
ทางวชิาชีพต่อผูเ้รียนตาม
เกณฑผ์ูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน
ไม่เกิน 35  คน 

2.17 อตัราส่วนของผูส้อนประจ า
ต่อผูเ้รียน 

90 
 
 
 

20 
คร้ัง 

 
 
 
 

15 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1:20 

91 
 
 
 

25 
คร้ัง 

 
 
 
 

16 
 
 

91 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1:20 
 

92 
 
 
 

30 
คร้ัง 

 
 
 
 

17 
 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1:20 

93 
 
 
 

40 
คร้ัง 

 
 
 
 

18 
 
 

93 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1:20 
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3.  ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน   โดยมกีลยุทธ์ดงันี ้
 

3.1  จดัท าระบบการดูแลใหค้  าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 

รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ 
3.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
3.1  จดัท าระบบการดูแลให้

ค  าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้น

วชิาการ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและ
มนุษยส์ัมพนัธ์ 

 
 
 
3.3 จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณี และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  

3.1  จ านวนคร้ังของการจดัให้
ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

3.2 จ านวนคร้ังของการ
จดับริการ ตรวจสารเสพติด
ใหก้บัผูเ้รียน 

3.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออก
กลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  

3.4 ร้อยละของสาขาวชิา/สาขา
งานท่ีมีการจดักิจกรรมทั้ง 3  
ประเภทคือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ดา้นวชิาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม 
ในวชิาชีพ  รวมทั้งดา้น
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพนัธ์ 

3.5 ร้อยละของสาขาวชิา/สาขา
งานท่ีมีการจดักิจกรรมทั้ง  2  
ประเภทคือ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม  ประเพณี  และ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

26 
คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง 

/ปี 

 
   นอ้ยกวา่ 

 

   30 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

26 
คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง 

/ปี 

   
   นอ้ยกวา่ 

 

28 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

26 
คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง 

/ปี 

 
  นอ้ยกวา่ 

 

25 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

26 
คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง 

/ปี 

 
 นอ้ยกวา่ 

 

20 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 
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4.  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม   โดยมกีลยุทธ์ดังนี ้
 

4.1  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องคก์ร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

4.2  จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการวชิาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวชิาชีพท่ีก าหนด 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
4.1  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตาม

ความตอ้งการของชุมชน 
สังคม องคก์ร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพฒันาประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง 

4.2  จดัสรรงบประมาณเพื่อการ
บริการวชิาชีพอยา่งเป็นระบบ
และสอดคลอ้งกบัแผนการ
บริการวชิาชีพท่ีก าหนด 

 

4.1 จ านวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพและฝึก
ทกัษะวชิาชีพ 

 
4.2  ร้อยละของงบประมาณใน

การจดักิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพและฝึก
ทกัษะวชิาชีพต่อ
งบด าเนินการ 

10 
 
 
 
 

0.21 

10 
 
 
 
 

0.22 
 

10 
 
 
 
 

0.23 
 

10 
 
 
 
 

0.24 
 

 
 

5.  ด้านการพฒันานวตักรรมและการวจิยั  โดยมกีลยุทธ์ดงันี ้
 

5.1  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั  และ
โครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

5.2  จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

5.3  จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
5.1  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การ

สร้างและพฒันานวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั  และ
โครงงานท่ีน าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

 
 
 
 
5.2  จดัสรรงบประมาณในการ

สร้าง พฒันา และเผยแพร่
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยั  และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 

5.3  จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั
การสร้างและพฒันานวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และ
โครงงานท่ีน าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

 
 

5.1 ร้อยละของสาขางานทั้ง
หลกัสูตร ปวช. และปวส.ท่ี
มีการจดัท านวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั 
โครงงานและโครงการ
วชิาชีพ 

5.2  จ  านวนนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและ
โครงงานท่ีมีประโยชน์ทาง
วชิาชีพและ/หรือไดรั้บการ
เผยแพร่ระดบัชาติ 

5.3  ร้อยละของงบประมาณ         
ท่ีใชใ้นการสร้าง  พฒันา 
และเผยแพร่นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และ
โครงงานต่องบด าเนินการ 

 
 
5.4 จ านวนคร้ังและช่อง

ทางการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม   
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและ
โครงงาน 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

มาก 
กวา่ 1 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

มาก 
กวา่ 1 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

มาก  
กวา่ 1 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

มาก 
กวา่ 1 

 
 
 
 
 

8 
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6.  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ  โดยมกีลยุทธ์ดังนี ้
 
6.1  ใชภ้าวะผูน้ าและการมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ

บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
6.2  จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวชิาชีพ  
6.3  จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
6.1  ใชภ้าวะผูน้ าและการมี

วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 

6.2  จดัระบบการดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษาดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ  

 
6.3  จดัระบบสารสนเทศและการ

จดัการความรู้เพื่อการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

 

6.1 ระดบัคุณภาพการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

6.2 ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม  
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ 

6.3 ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบสารสนเทศ  
และการจดัการความรู้
ของสถานศึกษา 

มาก 
กวา่  

6  ขอ้ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

ครบ
ทุกขอ้ 

มาก 
กวา่    

6  ขอ้ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

ครบ
ทุกขอ้ 

 

มาก 
กวา่   

6  ขอ้ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

ครบ
ทุกขอ้ 

 
 

มาก 
กวา่   

6  ขอ้ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

ครบ
ทุกขอ้ 
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7.  ด้านมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  โดยมกีลยุทธ์ดังนี ้
 
7.1  จดัระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
7.1  จดัระบบกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

7.1  สถานศึกษามีกลไก
ระบบการประกนั
คุณภาพ ดา้นโครงสร้าง
การบริหาร  บุคลากร  
การปฏิบติังาน  ตาม        
พนัธกิจ  4  ขอ้ดงัน้ี 
-  จดัท าคู่มือด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพ
ภายใน 

-  ด าเนินการตาม
แผนการประกนั
คุณภาพภายใน 

-  ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน 

-  รายงานผลการ
ด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน 

7.2  ประสิทธิผลของการ
ประกนัคุณภาพภายใน
โดยปฏิบติัดงัน้ี 
-  มีคู่มือและแผนการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

-  หลกัฐานหรือรายงาน

ครบทั้ง  
4  ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทั้ง  
5  ขอ้ 

 
 
 
 

ครบทั้ง  
4  ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทั้ง  
5  ขอ้ 

 
 
 
 

ครบทั้ง  
4  ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทั้ง  
5  ขอ้ 

 
 
 
 

ครบทั้ง  
4  ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครบทั้ง  
5  ขอ้ 
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กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวดั (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2557 2558 2559 2560 
ผลการตรวจประเมิน
ภายในประจ าปี 

-  ขอ้มูลหลกัฐานท่ีแสดง
ถึงการน าผลการ
ประเมินรวมทั้ง
ขอ้คิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะมาใชใ้น
การพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงานประกนั
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

-  มีการรายงานผลการ
ประกนัคุณภาพภายใน
ต่อกรรมการ
สถานศึกษาและ
สาธารณชน 

-  มีการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองและมี
นวตักรรมการประกนั
คุณภาพท่ีพฒันาข้ึน         
มีการปฏิบติัท่ีดีหรือ
เป็นแหล่งอา้งอิงของ
สถานศึกษาอ่ืน 
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บทที ่3 
จุดเน้นในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
จุดเนน้ในการพฒันาสถานศึกษาของวทิยาลยั  ระหวา่งปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 

2559   สถานศึกษาไดก้ าหนดจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
  

1.  ด้านการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ  โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม
ดังนี ้

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.1  พฒันาผูเ้รียนใหค้วามรู้

และทกัษะวิชาชีพตาม
หลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัเศรษฐกิจสังคม         
และเทคโนโลยี                
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 
 
1.2  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้ความเขา้ใจ           
ในหลกัการดา้น
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ใหส้ามารถ
น ามาประยกุตใ์ช ้          
ในงานอาชีพได ้

 
 
 
 

- โครงการพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติัใน
สถาน
ประกอบการ 

- โครงการนิเทศ
ภายใน 

 
-  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้
สามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้
ในการปฏิบติังาน
อาชีพ 

 
 
 

- โครงการพฒันา 
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติัใน
สถาน
ประกอบการ 

-  โครงการนิเทศ 
ภายใน 

 
-  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้
สามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้
ในการปฏิบติังาน
อาชีพ 

 
 
 

- โครงการพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติัใน
สถาน
ประกอบการ 

-  โครงการนิเทศ
ภายใน 

 
-  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้
สามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้
ในการปฏิบติังาน
อาชีพ 

 
 
 

- โครงการพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการฝึก
ทกัษะปฏิบติัใน
สถาน
ประกอบการ 

-  โครงการนิเทศ
ภายใน 

 
-  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้
สามารถประยกุต์
หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้
ในการปฏิบติังาน
อาชีพ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.3  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ

ในการใชภ้าษาส่ือสาร
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 

 
 
 
 
1.4  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ าเป็น
ในการศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังานวิชาชีพ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
1.5  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ  การมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
และมนุษยส์ัมพนัธ์ ท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 

-  โครงการพฒันา
ครูภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
-  โครงการจดัหา
ส่ือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
- โครงการ
ฝึกอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต 
เบ้ืองตน้ 

-  โครงการพฒันา
ส่ือเทคโนโลยี 
 -  โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
เทคโนโลยีใหม่ 

 
- โครงการ
คุณธรรมน า
วิชาชีพ 

- โครงการพฒันา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

- โครงการวิจยั
คุณธรรมน า
วิชาชีพ 

 
 
 
 

-  โครงการพฒันา
ครูภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
-  โครงการจดัหา
ส่ือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
- โครงการ
ฝึกอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต 
เบ้ืองตน้ 

-  โครงการพฒันา
ส่ือเทคโนโลยี 
 -  โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
เทคโนโลยีใหม่ 

 
- โครงการ
คุณธรรมน า
วิชาชีพ 

- โครงการพฒันา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

- โครงการวิจยั
คุณธรรมน า
วิชาชีพ  

 
 
 
 

-  โครงการพฒันา
ครูภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
-  โครงการจดัหา
ส่ือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
- โครงการ
ฝึกอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต 
เบ้ืองตน้ 

-  โครงการพฒันา
ส่ือเทคโนโลยี 
 -  โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
เทคโนโลยีใหม่ 

 
- โครงการ
คุณธรรมน า
วิชาชีพ 

- โครงการพฒันา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

- โครงการวิจยั
คุณธรรมน า
วิชาชีพ  

 
 
 
 

-  โครงการพฒันา
ครูภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
-  โครงการจดัหา
ส่ือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
- โครงการ
ฝึกอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต 
เบ้ืองตน้ 

-  โครงการพฒันา
ส่ือเทคโนโลยี 
 -  โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์
เทคโนโลยีใหม่ 

 
- โครงการ
คุณธรรมน า
วิชาชีพ 

- โครงการพฒันา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

- โครงการวิจยั
คุณธรรมน า
วิชาชีพ  
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.6  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และทกัษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลกัสูตรส าหรับ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
1.7  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และทกัษะ           
ในการหางานท า 
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
1.8  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีสถาน
ประกอบการ  หรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 

 
1.9  พฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความรู้และทกัษะในการ
วางแผนธุรกิจและมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

- โครงการความ  
   ร่วมมือกบัสถาน  
   ประกอบการ 
- โครงการสอน
ซ่อมเสริม 

-โครงการพฒันา
ขอ้สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 

- โครงการศูนย์
ก าลงัคน 

- โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เขา้สู่สถาน
ประกอบการ   

 
-โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของสถาน
ประกอบการ 

 
 
- โครงการหา
รายไดร้ะหวา่ง
เรียนของ
นกัศึกษา 

- โครงการความ  
   ร่วมมือกบัสถาน  
   ประกอบการ 
- โครงการสอน
ซ่อมเสริม  

-โครงการพฒันา
ขอ้สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

-โครงการสอบ-
มาตรฐานวิชาชีพ  

 
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 

- โครงการศูนย์
ก าลงัคน 

- โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เขา้สู่สถาน  
  ประกอบการ 
  
-โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของสถาน
ประกอบการ 

 
 
- โครงการหา
รายไดร้ะหวา่ง
เรียนของ
นกัศึกษา 

- โครงการความ  
   ร่วมมือกบัสถาน  
   ประกอบการ 
- โครงการสอน
ซ่อมเสริม  

-โครงการพฒันา
ขอ้สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 

- โครงการศูนย์
ก าลงัคน 

-โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เขา้สู่สถาน   
  ประกอบการ 
  
-โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของสถาน
ประกอบการ 

 
 
- โครงการหา
รายไดร้ะหวา่ง
เรียนของ
นกัศึกษา 

- โครงการความ  
   ร่วมมือกบัสถาน  
   ประกอบการ 
- โครงการสอน
ซ่อมเสริม  

-โครงการพฒันา
ขอ้สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 

- โครงการศูนย์
ก าลงัคน 

-โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เขา้สู่สถาน   
  ประกอบการ  
 
-โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของสถาน
ประกอบการ 

 
 
- โครงการหา
รายไดร้ะหวา่ง
เรียนของ
นกัศึกษา 
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2.  ด้านการพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม 
ดังนี ้

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
2.1  ร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

 
2.2  จดักระบวนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัโดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ 

 
 
 
 
 
 
2.3  จดัระบบคอมพิวเตอร์

ใหเ้หมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

 
 
 
 

-โครงการพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
- โครงการประชุม  
เชิงปฏิบติัการ
พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

- โครงการพฒันา
เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน 

- โครงการพฒันา
ส่ือและเทคโนโลยี
การจดัการเรียน
การสอน 

- โครงการจดัหาจดั
ซ่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

- โครงการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

-โครงการพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
- โครงการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ
พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

 
 

 
-โครงการพฒันาส่ือ
และเทคโนโลยี
การจดัการเรียน
การสอน 

- โครงการจดัหา
จดัซ่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

- โครงการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

-โครงการพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
- โครงการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ
พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

 
 
 
-โครงการพฒันาส่ือ
และเทคโนโลย ี  
การจดัการเรียน
การสอน 

- โครงการจดัหา
จดัซ่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

- โครงการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

-โครงการพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
- โครงการประชุม 
เชิงปฏิบติัการ
พฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

 
 
 

-โครงการพฒันาส่ือ
และเทคโนโลยี
การจดัการเรียน
การสอน 

- โครงการจดัหา
จดัซ่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

- โครงการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
2.4  จดัสถานท่ีเรียน  

สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน 
สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ 
ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 
 
2.5  จดัระบบความ

ปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและส่ิง
อ านวยความสะดวก  
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
2.6  พฒันาบุคลากรทุกคน

ของสถานศึกษาใน
งานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

 
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้ง

ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

- โครงการพฒันา
สถานท่ี อาคาร
เรียน หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ   
โรงฝึกงาน งาน
ฟาร์ม 

-โครงการหอ้งสมุด  
3  ดี 

 
 
- โครงการ
สถานศึกษาปลอด
อุบติัภยั 

 
 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากร 

 
 
 
 
- โครงการระดม
ทรัพยากร
การศึกษา 

- โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ         
การจดัอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ
การฝึกงาน 

- โครงการเสริม

- โครงการพฒันา
สถานท่ี อาคาร
เรียน หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ   
โรงฝึกงาน งาน
ฟาร์ม 

-โครงการ
หอ้งสมุด 3  ดี 

 
 

- โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดอุบติัภยั 
 
 

 
- โครงการพฒันา
บุคลากร 

 
 
 
 
- โครงการระดม
ทรัพยากร
การศึกษา 

- โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ         
การจดั
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการ
ฝึกงาน 

- โครงการพฒันา
สถานท่ี อาคาร
เรียน หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ   
โรงฝึกงาน งาน
ฟาร์ม 

-โครงการ
หอ้งสมุด 3  ดี 

 
 
- โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดอุบติัภยั 
 

 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากร 

 
 
 
 
- โครงการระดม
ทรัพยากร
การศึกษา 

- โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ        
การจดั
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการ
ฝึกงาน 

- โครงการพฒันา
สถานท่ี อาคาร
เรียน หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ   
โรงฝึกงาน งาน
ฟาร์ม 

-โครงการ
หอ้งสมุด 3  ดี 

 
 

- โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดอุบติัภยั 
 
 
 

- โครงการพฒันา
บุคลากร 

 
 
 
 
- โครงการระดม
ทรัพยากร
การศึกษา 

- โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ        
การจดั
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการ
ฝึกงาน 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ประสบการณ์ 
ทกัษะชีวิต 

- โครงการเสริม
ทกัษะวิชาชีพ 

- โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 
 

- โครงการเสริม
ประสบการณ์
ทกัษะชีวิต 

- โครงการเสริม
ทกัษะวิชาชีพ 

- โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

 

- โครงการเสริม
ประสบการณ์
ทกัษะชีวิต 

- โครงการเสริม
ทกัษะวิชาชีพ 

- โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

 

- โครงการเสริม
ประสบการณ์
ทกัษะชีวิต 

- โครงการเสริม
ทกัษะวิชาชีพ 

- โครงการขบัข่ี
ปลอดภยั 

 
 

3. ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน   โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม ดงันี ้
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
3.1  จดัท าระบบการดูแล

ใหค้ าปรึกษาผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
3.2  จดักิจกรรมส่งเสริม

ดา้นวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดา้นบุคลิกภาพและ
มนุษยส์มัพนัธ์ 

 
 

- โครงการพฒันา
ระบบดูแลผูเ้รียน 

-โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

- โครงการโรงเรียน สี
ขาว 

- โครงการแกปั้ญหา
การออกกลางคนั 

 
- ศูนยซ่์อมสร้าง        
เพ่ือชุมชน 

- กิจกรรม  อกท. 
- โครงการกีฬาภายใน 
 
 
 
 
 

- โครงการพฒันา
ระบบดูแลผูเ้รียน 

-โครงการสถานศึกษา   
ปลอดยาเสพติด 

- โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

- โครงการแกปั้ญหา
การออกกลางคนั 

 
- ศูนยซ่์อมสร้าง
เพ่ือชุมชน 

- กิจกรรม  อกท. 
- โครงการกีฬา
ภายใน 

 
 
 
 

- โครงการพฒันา
ระบบดูแลผูเ้รียน 

-โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

- โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

- โครงการแกปั้ญหา
การออกกลางคนั 

 
- ศูนยซ่์อมสร้าง
เพ่ือชุมชน 

- กิจกรรม  อกท. 
- โครงการกีฬา
ภายใน 

 
 
 
 

- โครงการพฒันา
ระบบดูแลผูเ้รียน 

-โครงการสถานศึกษา        
ปลอดยาเสพติด 

- โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

-โครงการแกปั้ญหา
การออกกลางคนั 

 
- ศูนยซ่์อมสร้าง
เพ่ือชุมชน 

- กิจกรรม  อกท. 
- โครงการกีฬา
ภายใน 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม (Initiative) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 
3.3  จดักิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี 
และท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรม  

 

 
-โครงการสถานศึกษา        
ปลอดขยะ 

-โครงการปลกูป่า 
-โครงการร่วม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมเก่ียวกบั
ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมรณรงคแ์ต่ง
กายนิยมไทย 
 

 
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ 

-โครงการปลกูป่า 
-โครงการร่วม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมเก่ียวกบั
ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย 

 
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ 

-โครงการปลกูป่า 
-โครงการร่วม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมเก่ียวกบั 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย 

 
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ 

-โครงการปลกูป่า 
-โครงการร่วม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมเก่ียวกบั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย  

 
4.  ด้านการบริการวชิาชีพสู่สังคม   โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม ดังนี ้
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม  

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
4.1  บริการวิชาชีพ          

ท่ีเหมาะสมตาม
ความตอ้งการ         
ของชุมชน สงัคม 
องคก์ร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือการ
พฒันาประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

- โครงการสร้าง
อาชีพเพ่ือชุมชน 

- โครงการอบรม
เกษตรกรรม 
ระยะสั้น 

- โครงการฝึกอบรม 
108  อาชีพ 

- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 
 
 
 

- โครงการสร้าง
อาชีพเพ่ือชุมชน 

- โครงการอบรม
เกษตรกรรม 
ระยะสั้น 

- โครงการฝึกอบรม 
108  อาชีพ 

- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 
 
 
 

- โครงการสร้าง
อาชีพเพ่ือชุมชน 

- โครงการอบรม
เกษตรกรรม 
ระยะสั้น 

- โครงการฝึกอบรม 
108  อาชีพ 

- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 
 
 
 

- โครงการสร้าง
อาชีพเพ่ือชุมชน 

- โครงการอบรม
เกษตรกรรม 
ระยะสั้น 

- โครงการฝึกอบรม 
108  อาชีพ 

- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการ
ใหม่ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม  

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
4.2  จดัสรรงบประมาณ

เพ่ือการบริการ
วิชาชีพอยา่ง        
เป็นระบบและ
สอดคลอ้งกบั
แผนการบริการ
วิชาชีพท่ีก าหนด 

 

- โครงการส ารวจ
ความตอ้งการ        
ฝึกอาชีพของ
ประชาชน 

- โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต          
ของผูผ้า่นการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

- โครงการส ารวจ
ความตอ้งการ        
ฝึกอาชีพของ
ประชาชน 

- โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต          
ของผูผ้า่นการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

- โครงการส ารวจ
ความตอ้งการ        
ฝึกอาชีพของ
ประชาชน 

- โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต          
ของผูผ้า่นการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

- โครงการส ารวจ
ความตอ้งการ        
ฝึกอาชีพของ
ประชาชน 

- โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต          
ของผูผ้า่นการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 

5.  ด้านการพฒันานวตักรรมและการวจิยั  โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม  ดงันี ้
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
เป้าหมาย (Target) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5.1  ส่งเสริม  สนบัสนุน

ใหมี้การสร้างและ
พฒันานวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวิจยั  
และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ชุมชน  สงัคม  
และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการส่งเสริม
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และ
โครงงาน 

- โครงการพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิชย ์ สู่ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและการ
ประกวด
ระดบัชาติ 

 
 
 
 

- โครงการส่งเสริม
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และ
โครงงาน 

- โครงการพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิชย ์ สู่ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและการ
ประกวด
ระดบัชาติ 

 
 
 
 

- โครงการส่งเสริม
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และ
โครงงาน 

- โครงการพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิชย ์ สู่ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและการ
ประกวด
ระดบัชาติ 

 
 
 
 

- โครงการส่งเสริม
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และ
โครงงาน 

- โครงการพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิชย ์ สู่ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและการ
ประกวด
ระดบัชาติ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
เป้าหมาย (Target) 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
5.2  จดัสรรงบประมาณ

ในการสร้าง พฒันา 
และเผยแพร่
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั  และ
โครงงานท่ีน าไปใช้
ในการพฒันาการ
เรียนการสอน 
ชุมชน  สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

 
5.3  จดัการเผยแพร่

ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
สร้างและพฒันา
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยั  และ
โครงงานท่ีน าไปใช้
ในการพฒันาการ
เรียนการสอน 
ชุมชน  สงัคม  และ
ประเทศชาติ 

 

-โครงการหาทุน
สนบัสนุนการ
พฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
 โครงการเผยแพร่
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน 

-โครงการหาทุน
สนบัสนุนการ
พฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
-โครงการเผยแพร
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน 

-โครงการหาทุน
สนบัสนุนการ
พฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
- โครงการเผยแพร่
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน 

-โครงการหาทุน
สนบัสนุนการ
พฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน  

 
 
 
 
 
 
- โครงการเผยแพร่
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
งานวิจยัและ
โครงงาน 

 



46 
 

6.  ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม ดังนี ้
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6.1  ใชภ้าวะผูน้ าและการ

มีวิสยัทศันข์อง
ผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความ
ร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และ
หน่วยงาน  หรือ
บุคคลภายนอกใหเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

 
6.2  จดัระบบการดูแล

บุคลากรของ
สถานศึกษาดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
6.3 จดัระบบสารสนเทศ

และการจดัการ
ความรู้เพ่ือการพฒันา
สถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

- โครงการพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากรเพ่ือเล่ือน
วิทยฐานะ 

- โครงการเชิดชูครู        
ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมดีเลิศ          
ครูดีเด่น 

- โครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จดัการ 

 

-โครงการพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากรเพ่ือเล่ือน
วิทยฐานะ 

- โครงการเชิดชูครู       
ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมดีเลิศ          
ครูดีเด่น 

- โครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จดัการ 

 

- โครงการพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากรเพ่ือเล่ือน
วิทยฐานะ 

- โครงการเชิดชูครู
ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมดีเลิศ         
ครูดีเด่น 

- โครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
- โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จดัการ 
 

- โครงการพฒันา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
สถานศึกษา 

 
 
- โครงการพฒันา
บุคลากรเพ่ือ
เล่ือนวิทยฐานะ 

- โครงการเชิดชูครู
ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมดีเลิศ 
ครูดีเด่น 

- โครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากร
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จดัการ 
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7.  ด้านมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  โดยมกีลยุทธ์  โครงการ/กจิกรรม  ดังนี ้
 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงการ/กจิกรรม 

ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
7.1  จดัระบบกลไกในการ

ประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

- โครงการพฒันา
มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการปรับปรุง
ส านกังานประกนั
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

 

- โครงการพฒันา
มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการปรับปรุง
ส านกังานประกนั
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

 

- โครงการพฒันา
มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการปรับปรุง
ส านกังานประกนั
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

 

- โครงการพฒันา
มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการ
ปรับปรุง
ส านกังาน
ประกนัคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา  
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บทที ่ 4 
การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

 
ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร เปิดท าการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.อศ.กช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.อศ.กช.) และ
โครงการฝึกอบรมวชิาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ดงัน้ี 
          การจัดการศึกษาในระบบ 

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
1.1  ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
1.2  ประเภทวชิาพาณิชยการ  สาขางานการบญัชี , สาขาคอมพิวเตอร์ 
  

2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
2.1 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

2.1.1  สาขาวชิาพืชศาสตร์    
2.1.2  สาขาวชิาสัตวศาสตร์     
2.1.3  สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร   

2.2 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 

       การจัดการศึกษานอกระบบ 
1.โครงการฝึกอบรมวชิาชีพเกษตรระยะสั้น 
2. แกนมธัยม/แกนประถม  
3.  การฝึกอบรม 108 อาชีพ 
4. หลกัสูตรฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

(9+1)  
5.  ฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับประชาชนทัว่ไป 
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ส่วนที ่ 5 
บทบาทหน้าทีผู้่เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา 

 
1.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา                    
โดยพิจารณาความเห็นชอบ  เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี 

1)  ก าหนดเป้าหมาย  นโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถานศึกษา 
2)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 
3)  ก าหนดแผนการรับนกัเรียน  นกัศึกษา  การยบุ  ขยายและเพิ่มประเภทวชิา  สาขาวชิา

ท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
4)  เร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีผูอ้  านวยการวทิยาลยัเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5)  ก ากบั  ติดตามผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1  ผูอ้  านวยการ  มีหนา้ท่ี 

1)  บงัคบับญัชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของ
สถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

2)  วางแผนพฒันาการศึกษา  ประเมินและจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของ
สถานศึกษา 

3)  จดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การจดักระบวนการเรียนรู้  การพฒันาส่ือ  
นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  การนิเทศและการวดัประเมินผล 

4)  ส่งเสริมและจดัการศึกษา  ฝึกอบรมใหก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอธัยาศยั 

5)  จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
6)  บริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิ์น 
7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  วนิยั  การรักษาวนิยั  การด าเนินการทางวนิยั  การออกจากราชการ  
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

8)  จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9)  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
10) ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

และใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชน 



50 
 

11) จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12) จดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
13) เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป  รวมทั้งการจดัท านิติกรรมสัญญาใน

ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บ  ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
14) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2  รองผูอ้  านวยการ  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบรองจากผูอ้  านวยการวทิยาลยั  โดย
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการวทิยาลยัในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การ
วางแผนการปฏิบติังาน  การควบคุม  ก ากบั  ดูแล  เก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ  งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารทัว่ไปและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัรองจาก
ผูอ้  านวยการ  โดยช่วยปฏิบติัราชการในเร่ืองต่อไปน้ี 

1)  บริหารกิจการสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบั นโยบาย
และวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

2)  วางแผนพฒันาการศึกษาประเมิน และรายงานผลการจดัการศึกษา 
3)  จดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้  การพฒันาส่ือ  

นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  การนิเทศและการวดัผลประเมินผล 
4)  ส่งเสริมและจดัการศึกษาฝึกอบรมใหก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ 

นอกระบบและตามอธัยาศยั 
5)  จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
6)  การบริหารการเงิน  การพสัดุและทรัพยสิ์นอ่ืน 
7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  วนิยั  การรักษาวนิยั  การด าเนินการทางวนิยัและการออกจากราชการ 
8)  จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9)  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

10)  ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชน 

11)  จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12)  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
13)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.  ครู  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พฒันา
ผูเ้รียน  ปฏิบติังานทางวชิาการของสถานศึกษา  พฒันาตนเองและวชิาชีพ  ประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง  บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนการบริการสังคมดา้น
วชิาการและดา้นวชิาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยมีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั
ดงัน้ีคือ 

1)  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2)  จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3)  ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 
4)  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
5)  ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ

ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
6)  ท านุบ ารุง  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7)  ศึกษา  วเิคราะห์  วิจยัและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนเพื่อน ามาพฒันาการเรียนการ

สอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
8)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

4.  ครูผู้ช่วย  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  
พฒันาผูเ้รียน ปฏิบติังานทางวชิาการของสถานศึกษาและมีหนา้ท่ีในการเตรียมความพร้อมและพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมี
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดงัน้ีคือ 

1)  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2)  จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3)  ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 
4)  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
5)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

5.  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว   มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหป้ฏิบติั 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือคณะกรรมการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

 
1. นายจุลพนัธ์ ทบัทิม ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสุดคะนึง สังขน์อ้ย กรรมการผูแ้ทนครูหรือคณาจารย ์
3. นายวนัชยั พา่ยแวน่ กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง 
4. นายสุวทิย ์ เทพภกัดี กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
5. นายมานตัย ์ ทองแจ่ม กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6. นายวานุรักษ ์ วฒันศิริ กรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
7. พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส ตนัจนัทร์) กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือ 

 ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 
8. พระอธิการสุรัตน์  จนทสิริ (สุรัตน์ จนัทร์มะณี) กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือ 

 ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี 
9. นายชยั ลินมา กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
10. นายอูด๊ อกอุ่น กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
11. นายววิฒัน์ เอกสุทธ์ิ กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
12. นายเกรียงไกร องัอ านวยศิริ กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
13. นายมนตช์ยั รุ่งชาญชยั กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 
14. นายไพรัตน์ ล้ีพิทกัษพ์งศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
15. นายพิทกัษ ์ มหบุญพาชยั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
16. นายจุลพนัธ์ ทบัทิม กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
17. นายวรีะศกัด์ิ กระบวนศรี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
18. นายประทีป จิตตอ์ารี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
19. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพช                   กรรมการ เลขานุการ 

             (ใชร้ะเบียบ ปี พ.ศ.2529 ปรับปรุง พ.ศ.2537 เป็นแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการ) 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  2556 
 
1. นายสุภาพ    มณีรัตน์   ผูอ้  านวยการวทิยาลยั  ประธานกรรมการ 
2. นายธานินทร์ สังขน์อ้ย รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ 
3. นายอ านาจ  ศรแกว้  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาฯ กรรมการ 
4. นางรุ่งนภา  เจือโร่ง  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
5. น.ส.ประไพรสาร รักษาบุญ รองผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากร กรรมการ 
6. นายสมยศ  เจริญศิลป์ ผูแ้ทนฝ่ายแผนงานฯ  กรรมการ 
7. นายรณพีร์  สงขยั  ผูแ้ทนฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
8. น.ส.นพภาพร ขนุพลช่วย ผูแ้ทนฝ่ายพฒันาฯ  กรรมการ 
9. นางสุดคนึง  สังขน์อ้ย ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นางรสสุคนธ์ แยม้ดี  ผูแ้ทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

1. นายสุภาพ    มณีรัตน์    ผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
2. นายธานินทร์  สังขน์อ้ย  รองผูอ้  านวยการ 
3. นายอ านาจ  ศรแกว้   รองผูอ้  านวยการ 
4. นางรุ่งนภา  เจือโร่ง   รองผูอ้  านวยการ 
5. นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ  รองผูอ้  านวยการ 
6. นางสุดคนึง  สังขน์อ้ย  ครู  
7. นายรณพีร์  สงขยั   ครู  
8. นางพนัธ์ทว ี  สหะรัตน์  ครู 
9. นายพิทยา  แยม้ดี   ครู  
10. นางสาวอุฑาทิพย ์ ธนบูลยก์ลูศรี  ครู  
11. นายปองพล  พลูสุข   ครู  
12. นางศรีพรรณ  ตน้กวาว  ครู  
13. นางรสสุคนธ์  แยม้ดี   ครู 
14. นายสมยศ  เจริญศิลป์  ครู 
15. นางสาวสุชนีย ์  ทรัพยส์มบูรณ์  ครู 
16. นายเกียรติพงษ ์  เพิ่มพฒันากุล  ครู 
17. นางสาวสุทธิชา  อ่ิมเอิบสิน  ครู  
18. นายสมพร  โพธ์ิก าเนิด  ครู 
19. นางอรนุช  อยูย่อด   ครู 
20. นางจิรประภา  เจริญศิลป์  ครู 
21. นายเฉลิมพล  ภูสถาน   ครู 
22. นางสาวนพภาพร ขนุพลช่วย  ครู 
23. นางสาวสุขสิริ  อินจนัทร์  ครู 
24. นางสาวรพีพร  ทองยิง่   ครู 
25. นางพชัรินทร์  เกสรบวั   ครู 
26. นางสาวนุช  อินทร์ใย  พนกังานราชการ 
27. นายไพทูรย ์  นามสง่า   พนกังานราชการ 
28. นางสาววนัทนีย ์  สีทา   พนกังานราชการ 
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29. นางสาวจนัทร์ทิพย ์ ใจแสน   พนกังานราชการ 
30. นายสุนทร  พลอยมี   พนกังานราชการ 
31. นายธวชัชยั  คชาธาร   พนกังานราชการ 
32. นางสาวพนมรุ้ง  พนูใจสม  พนกังานราชการ 
33. นายนพดล  สังขน์อ้ย  พนกังานราชการ 
34. นายเอกศกัด์ิ  พิทกัษเ์สาวภาพ  พนกังานราชการ 
35. นายศิริศกัด์ิ    ทรัพยม์ูล  พนกังานราชการ 
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การวเิคราะห์สภาพปัจจุบันของวทิยาลยั 
 

จุดแข็ง 
1. ปริมาณพื้นท่ีมาก,เหมาะสมกบัทางดา้นการเกษตร,สถานท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการเรียน 
2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบติั,มีความรู้ความสามารถ 
3. มีงานฟาร์ม ผลผลิตสามารถจ าหน่ายได ้ 

 
จุดอ่อน 

1. ขาดการพฒันาบุคลากร,ขาดการประชุม/ประสานงาน ปรึกษาหารือ รวมถึงภาระงานและ
ปริมาณครู 

2. ผลผลิตงานฟาร์มมีจ านวนนอ้ย,ขาดความโดดเด่น 
3. วทิยาลยัขาดการดูแลระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ,พื้นท่ีในการใชง้านไม่เหมาะสม รวมถึง 

เทคโนโลยกีารเรียนการสอนไม่ทนัสมยั  
 
โอกาส 

1. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ท าใหอ้งคก์รเป็นท่ียอมรับ 
2. การพฒันาทางดา้นผลผลิตใหร้องรับกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเน่ือง สร้างรายได้

ใหก้บับุคลากรและองคก์ร,นกัเรียน 
3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตรใหก้บัชุมชน 

 
อุปสรรค์ 

1. การบริหารองคก์รไม่กระฉบักระเฉง ไม่รวดเร็ว ติดขดั นโยบายเร่ง-ด่วน 
2. งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีนอ้ย 
3. ค่านิยมทางสังคมท่ีจะส่งเด็กเขา้สู่ ม 4 , หรือส่งเขา้เรียนดา้นเกษตร,รวมทั้งการแยง่ผูเ้รียนของ

สถานศึกษาต่าง ๆ  
 


