
   

 

ข้อมูลสถาน ศึกษา    

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานศึกษา 

1.1   ประวตัิของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ               

ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจงัหวดัแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตร ได้รับ

งบประมาณในการก่อสร้างและจดัตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยีสิ่บแปดลา้นบาทถว้น) โดยแยกเป็น 

ปีงบประมาณ  2539    4,000,000    บาท 

ปีงบประมาณ  2540  12,000,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2541  12,000,000   บาท 

ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และท่ีดินบริจาคจาํนวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5 

ตารางวา  เร่ิมเปิดดาํเนินการเรียนการสอน คร้ังแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนท่ี 1            

ปีการศึกษา 2541  เ ดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สั งกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกาํหนดเป็นพระราชกิจจา

นุเบกษายกวิทยฐานะ กรมอาชีวศึกษาเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดการศึกษา               

ถึงระดบัปริญญา เม่ือวนัท่ี   7  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546  สํานกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงให้

สถานศึกษาเดิมทัว่ประเทศจาํนวน 413 วิทยาลยั รวมเหลือเป็น “สถาบนัการอาชีวศึกษา”  จาํนวน 28 

สถาบนั โดยวิทยาลยัการอาชีพสอง จดัเป็นวิทยาเขตในสังกดั  “ สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ”  

ซ่ึงรวมสถานศึกษาเดิมทั้งหมดใน จงัหวดัแพร่ น่าน อุตรดิถต ์ทั้ง 14 แห่ง  

1.2  ขนาดและทีต่ั้ง 

ปัจจุบนัตั้งอยู่เลขท่ี  535  หมู่ท่ี 6  ตาํบลบ้านหนุน  อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ 54120                   

มีพื้นท่ีทั้งหมด  61 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อ 0 – 5459 – 1038  

หมายเลขโทรสาร 0 – 5459 – 1038 อีเมล ์sicct2004@yahoo.com  

,song.ac.th@gmail.com                           เวบ็ไซต ์ www.song.ac.th 
 

1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกจิ สังคม การเมือง 

1.3.1  วทิยาลยัการอาชีพสอง ลอ้มรอบดว้ยพื้นท่ีท่ีเป็นสวน 

1.3.2  ระดบัการศึกษาของผูป้กครองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา 

1.3.3  อาชีพของผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งและทาํเกษตรกรรม 
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1.4  สถานทีสํ่าคัญในชุมชน 

1.4.1  วดัพระธาตุพระลอ , วดัพระธาตุหนองจนัทร์ 

1.4.2  อ่างเก็บนํ้าแม่สอง, ฝายเก็บนํ้าแม่ยม 

1.4.3  อุทยานแห่งชาติแม่ยม (แก่งเสือเตน้), หล่มดง้ ดงสักงาม 

 

ภารกจิหลกั         

 1.  จดัการเรียนการสอนต่อเน่ืองรับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลกัสูตร 3 ปี  นกัเรียน  

นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ    ให้มีรูปแบบการจดัการท่ีเอ้ือต่อการขยายโอกาสทางการศึกษา

วชิาชีพ    โดยรับนกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี   3   หรือ เทียบเท่า  และเป็นผูท่ี้มีอาชีพ

หรือทาํงานในสถานประกอบการ   เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพใหส้ามารถศึกษาต่อใน

ระดบัสูงซ่ึงเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวติตลอดจนเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสืบไป  

 2.  จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6-225 ชัว่โมง  (หรือ

มากกว่าน้ี)  รับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตั้ งแต่ชั้ นประถมศึกษาตอนต้นหรืออยู่ในดุลพินิจของ

สถานศึกษา   (กาํหนดไวว้า่  "อ่านออกเขียนได"้) เพื่อสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและตลาดแรงงาน

รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน   

 3.  จดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  สําหรับสถานศึกษา

ของรัฐบาลและเอกชนใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการอบรมวชิาชีพ    

 4.  จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช่างฝีมือ  (ปวช.)  มีระยะเวลาเรียนของ

หลักสูตร  3  ระยะ  คือ  1, 2  และ  3  ปี  ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีของหลักสูตรจะได้รับ

ประกาศนียบตัรช่างฝีมือจากกรมอาชีวศึกษาหลกัสูตรน้ีจะรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

หรือเทียบเท่า   

 5.  จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาชีพต่อยอดในสาขาท่ีใช้เทคโนโลยีสูง  ต่อเน่ืองจาก

หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นหรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  เพื่อใหมี้ความรู้และประสบการณ์ชั้นสูง   

             

ภารกจิรอง         

1. ใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชน  และหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 

2. เป็นศูนยก์ลางวชิาการแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.   จดัการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการฝีมือจากสถาบนัการศึกษา               

ผูมี้ ประสบ การณ์ และหรือผูช้าํนาญงาน 

4.  พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริมผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 



   

 5.  จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายใน

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารสถานศึกษา ท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 6.  จดักระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ

การประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

  7.  ดาํเนินงานและจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด แหล่งขอ้มูล 

และการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ การจัดการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก

พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และทดสอบ

ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั และรูปแบบการศึกษา 

 

การดําเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาทีเ่ปิดสอน 

ปัจจุบนัวทิยาลยัฯ เปิดสอน จดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร 3 ปี  รับผูจ้บมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3)  หรือ

เทียบเท่า เปิดสอน  2   สาขาวชิา 5  สาขางาน ดงัน้ี   

สาขาวชิาเคร่ืองกล 

- สาขางานยานยนต ์

- สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

สาขาวชิาพณิชยการ 

- สาขางานการบญัชี 

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลกัสูตร 2 ปี   รับผูจ้บ ระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ( ปวช.) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6)  หรือเทียบเท่า เปิดสอน  2   สาขาวชิา 4  สาขางาน ดงัน้ี  

-      สาขางานเทคนิคยานยนต ์

-      สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 

-      สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-      สาขางานการบญัชี 

3.  หลกัสูตรระยะส้ัน   (6- 225 ชัว่โมง)   และหลกัสูตรหลากหลาย สาํหรับประชาชนทัว่ไป  

4.  หลกัสูตรวชิาชีพแกนมัธยม  เป็นหลกัสูตรความร่วมมือจดัการเรียนการสอนดา้นวชิาชีพ

ใหแ้ก่กสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอาํเภอสอง และใกลเ้คียง ซ่ึงมีหลากหลายในสาขา

วชิาชีพ     

5.  หลกัสูตรเทยีบโอน  เป็นหลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุวชิาชีพ  



   

วตัถุประสงค์  

1.   เพื่อให้ประชาชนทั่วไป   และนักเรียน  นักศึกษา  มีความสามารถ มีทักษะและ

ประสบการณ์วชิาชีพ จนสามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่ใจ  บรรลุจุดประสงคข์องหลกัสูตร

แต่ละระดบัการศึกษา และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสาํหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

2.   เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค ์                        

รู้จกัแกปั้ญหาติดตามความเจริญกา้วหนา้ในงานอาชีพของตน 

3.    เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  และนักเรียน  นักศึกษา สามารถดําเนินชีวิตอยู่ภายใต ้                 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข    และดาํรงไวซ่ึ้งความมัน่คงของ

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์และวฒันธรรม ประเพณีไทย 

4.    เพื่อให้ประชาชนทัว่ไป และนกัเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ ความอดทน                

ความขยนัหมัน่เพียร  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีจริยธรรม และเป่ียมด้วยคุณธรรม  

สามารถดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

  

ปรัชญาของวทิยาลยั         

" ทกัษะดี มวีนัิย ใฝ่คุณธรรม สัมพนัธ์ชุมชน” 

 คือ ปรัชญาการทาํงานของสถานศึกษาท่ีใชเ้ป็นหลกัการดาํเนินงานบริหารวทิยาลยัฯ ตลอดจน

การจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. นายเดชา  จัน่บุญมี   พ.ศ.2539 – 2542 

2. นายขวญัชยั  พาณิชการ  พ.ศ.2542 – 2543 

3. นายทิวา  เทพเสนา  พ.ศ.2543 – 2546 

4. นายเสนีย ์  เทพศุภร   พ.ศ.2546 – 2547 

5. นายนิพนัธ์  เมืองพระ  พ.ศ.2547 – ปีปัจจุบนั 

 

คณะกรรมการวทิยาลยัการอาชีพสอง 
 

1.  นายปรีชา    เตียงเกตุ  ประธานกรรมการวทิยาลยั 

2.  นายไกรพล  คูหิรัญศิริ ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. นางกชกร  เกยงค ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  นายปรีชา  เตียงเกตุ  ผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  นายปราโมทย ์   งุ่ยส่องแสง ผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายมนสั  ภูริปัญญาวรกุล ผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  พระครูไพโรจน์   พฒันโกศล กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์

8.  พระครูวธิานนพกิจ   กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์

9.  นายเสนาะ  อากาศเมฆ กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง 

10.  นายสมพงษ ์ บุญตุย้  กรรมการผูแ้ทนครูและคณาจารย ์

11. นายกิตติพงษ ์ บุญเสน  กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

12.  นายคมกริช  ไทยเก่ง  กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

13. นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

14. นายชุ่ม  มงคล  กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

15. นายอาคม  อุดแกว้  กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

16. นายสมบูรณ์  ร้องคาํ  กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

17. นายณรงคศิ์ลป์ บงัคมเนตร กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

18. นางเครือวลัย ์ ทุ่งพรวญ กรรมการผูแ้ทนสถานประกอบการ 

19. นายนิพนัธ์   เมืองพระ กรรมการและเลขานุการ 



ทิศทางของสถานศึกษา 
วสัิยทัศน์  (วสัิยทัศน์  (VVIISSIIOONN))              

  " เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวติ ผลิตคนดีสู่สังคม " 
 

พนัธกจิ  (พนัธกจิ  (MMIISSIIOONN))   
 1 .   จัดการ เ รียนการสอนด้านวิชา ชีพอย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับความต้องการ                            
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม 
 2.  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ ควบคู่กบัคุณธรรม จริยธรรมเป็นส าคญั 
 3.  ขยายโอกาสทางการเรียนวิชาชีพในระดบัมธัยม ตลอดจนประชาชนทัว่ไปให้มีคุณภาพชีวิต
และมีความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึนต่อไป 
 4.  พฒันาครู – อาจารย์และบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสตร์ 
1.  ผลิตและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพทางวชิาการ 
2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
3. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมายของการพฒันาของสถานศึกษาเป้าหมายของการพฒันาของสถานศึกษา   

    1.  ดา้นผูเ้รียน1.  ดา้นผูเ้รียน   
    2.  ดา้นผูส้อน2.  ดา้นผูส้อน   
    3.  ดา้นหลกัสูตร3.  ดา้นหลกัสูตร   
    4.  ดา้นเทคโนโลยี4.  ดา้นเทคโนโลยี  
    5.  ดา้นการบริหารและการจดัการ5.  ดา้นการบริหารและการจดัการ   
      5.1  การบริหารแบบมีส่วนร่วม5.1  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
      5.2  การประกนัคุณภาพการศึกษา5.2  การประกนัคุณภาพการศึกษา  
    6.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้6.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้   

 

 

 



1.  ด้านผู้เรียน       

  1.1  ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ตามสาขาท่ีตนตอ้งการ 
  1.2  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเป็นประชาธิปไตย 
  1.3  ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนตามหลกัสูตร มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสากล โดยมีทกัษะในงาน มีความสามารถในการวเิคราะห์สังเคราะห์ 

  1.4  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตใจ และร่างกายท่ีแข็งแรง ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
ในศิลปและวฒันธรรมไทย 
  1.5  ผูด้อ้ยโอกาสจะตอ้งไดโ้อกาสในการเขา้เรียนรู้เช่นบุคคลอ่ืน 

 ดัชนีวดัความส าเร็จ 

 ด้านผู้เรียน 
- ปรับแผนการรับนกัเรียน – นกัศึกษา ใหส้ามารถรับผูเ้รียนไดต้รงตามความตอ้งการ 
- มีการน าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนมาใชใ้นการเรียนการสอน 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง 
- จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง โดยรับความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
 

 2.   ด้านผู้สอน 
   2.1  จดัแหล่งการเรียนรู้ใหค้รู - อาจารยไ์ดศึ้กษาและพฒันาตนเอง  
   2.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู – อาจารยใ์นสถานศึกษากลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ
และมีเสรีภาพทางวชิาการ 
   2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู – อาจารยใ์นสถานศึกษาไดเ้ขา้รับการอบรม 
ประชุมสัมมนา หรือฝึกปฏิบติัการทางวชิาการตามท่ีหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จดัข้ึน 
   2.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู - อาจารยใ์นสถานศึกษาไดมี้โอกาสแลกเปล่ีนการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ในการท างานกบัครู - อาจารยใ์นสถานศึกษา 
   2.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู - อาจารยพ์ฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

ดัชนีวดัความส าเร็จ 

  ด้านผู้สอน 
   -  จดัผูส้อนและบุคลากรต่างๆ ไดต้รวจใบวุฒิประสบการณ์ 
   -  จดัหาผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากสถาน
ประกอบการ จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุมชนทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้กบัครูอาจารยแ์ละนกัเรียน 



   -  ครู – อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาตนเองทั้งดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
   -  ครู- อาจารยไ์ดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานอยา่งนอ้ยคนละ 
1 คร้ัง / ปี 
 

 3.   ด้านหลกัสูตร 
  3.1  จดัใหมี้การใหค้วามรู้เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา และการน า
หลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัจริงในสถานศึกษา 
  3.2  จดัใหค้รู – อาจารยไ์ดศึ้กษาวเิคราะห์หลกัสูตรและร่วมมือกบัสถานประกอบการใน
การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ช้ 
  3.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู -  อาจารยพ์ฒันาการจดัการเรียนการสอน                 
โดยเลือกใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  3.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู– อาจารยใ์ชก้ารวจิยัในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการพฒันา
หลกัสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ 

ดัชนีวดัความส าเร็จ 

ด้านหลกัสูตร 
-  มีการจดัอบรมร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถ่ิน พฒันาหลกัสูตร 
-  มีการจดัหลกัสูตรท่ียดืหยุน่หลากหลาย ตามความตอ้งการของผูเ้รียน สถานประกอบการ 

หน่วยงาน หรือชุมชน 
-  มีการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนงานอาชีพและ

สภาพทอ้งถ่ิน 
-  ครู – อาจารยไ์ดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าวิจยัในชั้นเรียน โดยมีการจดัท า

โครงงานและด าเนินการวิจยั สามารถเผยแพร่บทความทางวชิาการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

 4.    ด้านเทคโนโลย ี
  4.1  จดัสรรทรัพยากรและจดัหาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมทั้งสากลและทอ้งถ่ิน 
  4.2  ส่งเสริมใหมี้การผลิตและพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  4.3  ส่งเสริมใหค้รู – อาจารยแ์ละบุคลากรมีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี 
  4.4  จดัเครือข่ายการใหบ้ริการและแลกเปล่ียนทรัพยากรทางเทคโนโลยทีั้งใน
สถานศึกษาและระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการหรือชุมชน 

 

 



ดัชนีวดัความส าเร็จ 

ด้านเทคโนโลย ี
การบริหารจดัการสถานศึกษาใหสู่้คุณภาพนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งน าเทคโนโลยีใชใ้นการท างาน            

ไม่วา่เป็นการสอน หรือสารสนเทศ ในการตดัสินใจ ดงันั้น การจดัระบบท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัและด าเนินการ คือ 

-  จดัสรรทรัพยากรและจดัหาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสากลและทอ้งถ่ินอยา่งเพียงพอ 
-  จดัใหมี้การผลิตและพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
-  ครู – อาจารยแ์ละบุคลากรไดรั้บการอบรม สัมมนา ให้ความรู้และทกัษะในการใช้

เทคโนโลยอียา่งสม ่าเสมอ 
-  มีการจดัเครือข่ายในการบริการเทคโนโลยใีนสถานศึกษา 

 

 5.    ด้านการบริหารและการจัดการ 
  5.1  จะตอ้งมีการระดมทรัพยากรจดัระบบเครือข่ายในการจดัการอาชีวศึกษา ใหเ้กิด
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
  5.2  จดัระบบการบริหารใหมี้การกระจายอ านาจการบริหาร ใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
  5.3  จดัระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใหบุ้คลากรภายนอกไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 
  5.4  ส่งเสริมงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพเพื่อน าไปพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
  5.5  จดัใหมี้การบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
  5.6  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 
  5.7  จดัใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ดัชนีวดัความส าเร็จ 

ด้านการบริหารและการจัดการ 
-  จดัใหมี้การบริหารแบบกระจายอ านาจ มีความชดัเจนในการบริหารในดา้นต่างๆ  
-  มีการใหชุ้มชนแลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
-  มีการจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและไดรั้บการประกนัคุณภาพ                  

จากบุคคลภายนอก 
 

 
 
 



6.    ด้านส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ               

การบริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะช่วยสนบัสนุน ส่งเสริมใหท้ั้งผูส้อนและผูเ้รียนมีความสุข           
มีความเป็นธรรมชาติในการเรียนการสอน นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง และปลูกฝังความมีระเบียบ                     
วนิยั ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความสะอาด ความรักความสามคัคี 

ยทุธศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรค านึงถึง มีดงัน้ี 
1.  สถานท่ี  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 -  บริเวณสถานศึกษา ไดแ้ก่ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน ้า หอ้งส้วม 
 -  หอ้งเรียน ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัท่ีนัง่เรียน การจดัมุมกิจกรรมในหอ้งเรียน ป้ายนิเทศ 

ชั้นวางส่ือ อุปกรณ์ มุมเสริมความรู้นกัเรียน 
2.  บุคลากร ควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 -  การเป็นประชาธิปไตยและมีขนัติธรรมทางวชิาการ 
 -  มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
 -  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น 
 -  มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส น ้าเสียงนุ่มนวล 
 -  ใหค้วามรัก ความเขา้ใจและเห็นใจ 
 -  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
3.  การจดับรรยากาศในการเรียนการสอน 
 -  การปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
 -  การจดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย 
4.  การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นบรรยากาศของการเรียนรู้ 
 -  การน าส่ือนวตักรรมมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
ดัชนีวดัความส าเร็จ 

ด้านส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ 
-  ผูบ้ริหารและครูมีความเป็นกลัยานมิตร 
-  มีศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
-  มีหอ้งวชิาการ ห้องปฏิบติัการ หอ้งสมุดท่ีมีคุณภาพ 
-  มีศูนยส่ื์อการศึกษา 
-  มีหอ้งโสตทศันูปกรณ์ท่ีสมบูรณ์ 

 



   

 

 

 

วสัิยทัศน์การอาชีวศึกษา 

          ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและสังคมระดบัประเทศและภูมิภาค 

 

พนัธกจิการอาชีวศึกษา 

1.  จดัและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพ อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค  

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวชิาชีพ 

4.  วจิยั สร้างนวตักรรม พฒันาองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



   

นโยบายการพฒันาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชินวรณ์  บุณยเกยีรต)ิ 

           นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดงัน้ี 

          1.  การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคญั                  
ในเร่ืองคุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และร่วมขบัเคล่ือนโดยพร้อมเพรียงกนั 

          2.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ ขอให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปเตรียมการให้เสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไดคุ้ณภาพดีกวา่เดิมโดยยึดหลกัภาคี 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ครู 
กรรมการนกัเรียน ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชนท่ีตอ้งเขา้มาดูแล 

         3.   จดัตั้ง "โรงเรียนดีประจ าต าบล" จะน าร่องเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน 1 ต าบล โดยคดั
โรงเรียนในก ากบัของชุมชนใหมี้ภาคีระหวา่งชุมชน อบต. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หลงัจากนั้นจดัท า MOU ร่วมกนัระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการกบักระทรวงมหาดไทย และ
นายกเทศมนตรี โดยขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อร่วมกันจดัการศึกษา ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  และยุทธศาสตร์ในการลดภาระ
ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 

          4.  พฒันาการศึกษาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัจะท างานร่วมกบัฝ่ายความ
มัน่คงภาคใต ้ โดยการพฒันาปอเนาะให้เขม้แข็ง ปรับปรุงหลกัสูตรการสอนศาสนาในโรงเรียน  เพื่อจะ
ใชก้ารศึกษาสร้างสันติสุขและสมานฉนัท์ 

          5. สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก คือ กศน.ต าบล โดยร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทยและ อบต. จะท า
ใหค้รบทุกต าบลภายในปี 2553 

          6. จดัท าโครงการ Teacher channel  เพื่อพฒันาคุณภาพครู ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้                       
ส่วนโครงการ Tutor channel  ใหท้  าต่อไปและใหน้ าไปไวใ้นเวบ็ไซตด์ว้ย 

          7. สร้างขวญัและก าลงัใจครู จะด าเนินการผลกัดนัพระราชบญัญติัเงินวิทยฐานะ ปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ ขวญัก าลงัใจให้เพื่อนครู จะจดัตั้งองค์การมหาชนเพื่อด าเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตครู 
          8. สนบัสนุนองคค์วามรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ เพื่อให้สนองตอบต่อการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริมให้สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจะ
บูรณาการองคค์วามรู้ 

 



   

อาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เร่งรัดการผลติและพฒันาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

1.  พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.  พฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียนให้เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้ง                    

ในประเทศและภูมิภาค 
3.  สร้างและพฒันามาตรฐานหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอน การนิเทศก ากบั 

ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
4.  สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
5.  สนบัสนุนการจดัตั้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ 
6.  เพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศึกษา ให้บริการสังคมให้

เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
7.  ส่งเสริมและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 :   เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวชิาชีพอย่างเสมอภาค 
1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง

ในระบบ นอกระบบ และทวภิาคี 
2.  พฒันาศกัยภาพสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งบริการความรู้ทางวชิาชีพ แก่ชุมชนและสังคม 
3.  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได ้
4.  จดัการศึกษาวชิาชีพท่ีสร้างโอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
5.  ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนและลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                        

     มุ่งเตรียมความพร้อม การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
1.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา 
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
4. สนบัสนุนการบริหารจดัการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดย

ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
6. พฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
7. พฒันากฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั โครงสร้างการบริหารจดัการและการก าหนดภารกิจ                   

ท่ีชดัเจน 



   

8. พฒันาระบบการสรรหาผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางาและสถานศึกษา 
9. สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรทั้ ง

ส่วนกลางและสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1. พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาของครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนกัเรียนนกัศึกษา 
2. ส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี 
3. พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเขม็แขง็                    

ในการจดัการอาชีวศึกษาระดบันานาชาติ 
5. เร่งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาทางไกล 
6. สนบัสนุนกองทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในการพฒันาการ

จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
1.  ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

ชายแดนภาคใต ้
2. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นท่ีชายแดน และเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
3. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตามโครงการพระราชด าริ 
4. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 :  ผลกัดันการบรูณาการการวจัิยและพฒันาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

                   เพือ่พฒันาการอาชีวศึกษา 
1. ส่งเสริมพฒันาการวิจยัเชิงนโยบาย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ

จดัการอาชีวศึกษา 
2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ ไปสู่ชุมชนและพฒันา                         

สู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัระดบัสากล 
3. ส่งเสริมการจดสิทธิบตัร และปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการ เครือข่ายงานวิจยั และจดัการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ

และระดบันานาชาติ 
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