
 



 

 

 ค าน า 
 

แผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ สถานศึกษา เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาในการที่จะร่วม
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจัดท าเป็นแผนพัฒนาระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 และเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้วิเคราะห์จากการน าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการบริหารจัดการ อาชีวศึกษา 4 มิติ ผนวกปัญหาและความต้ องการ
ของวิทยาลัย  โดยคาดหวังว่าจะใช้แผนพัฒนานี้เป็นสัญญาประชาคม ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
ในช่วงปี พ.ศ.2561-2563 

ดังนั้น แผนพัฒนาสถานศึกษา จึงเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาให้มีการด าเนินงานตาม แผนที่
ก าหนดจัดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชนเกิด
ความมั่นใจกับสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 
          มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ค าช้ีแจง 
  

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
การก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด แผนพัฒนา
การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษาดังนี้  

1. เป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจ
ในทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ระบุใหสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มงุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความสัมพันธกัน 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 

 
 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. วิสัยทัศน Vision) 
2. พันธกิจ (Mission) 
3. กลยุทธ Strategy) 
4. แผนงาน โครงการ (Initiative) 
 

 
 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาที่สงผลตอความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนด   



 

 

สารบัญ 
 

 ค าน า  
 ค าชี้แจง  
 สารบัญ  
  

ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
1 

  1. สภาพทั่วไป............................................……………………………………………………………........  
  2. สภาพปัจจุบัน..................................................................................... ................................  
  2.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา............................................................... ...  
  2.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา............................................................ ....  
  2.3 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน...................................................................... ...  
  2.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา.................................................................... ...  
    
 ส่วนที่ 2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

              
ส่วนที่ 3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

  - ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ................................................................................................   

  - โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา.....................................  
    
 บทที่ 4  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
   
 บทที่ 5 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
  

ภาคผนวก  ก และ ข 
 

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
  รายชื่อคณะผู้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  การให้ความเห็นชอบ  
  - นโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา .................................................  

  - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
        (ปีการศึกษา 2561 - 2563)...........................................................................................  

 

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ..  

 



 

 

  - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ...................................................................  
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ...............................................  
  - นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษา...................................................... ...............................  
  - ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

        (พ.ศ. 2555 - 2569) .....................................................................................................  
 

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)....................  
  - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25560 – 2579 .............................................................  
  - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)........  
  - การด าเนินงาน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ...................................................  
  - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ............................................................................   
  - นโยบายของสถานศึกษา ...................................................................................................  
  - ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง ...........................................................  
    
    

 



 

ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

 

สภาพทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลสถานศึกษาสถานที่ 
   

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 

ที่ตั้ง 888 หมู่ 2 ต าบล ท่าเกษม อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
27000 

โทรศัพท์ 037-447320-21       

โทรสาร 037-447322 

Website www.hi-tech.ac.th 

E-mail hi-tech@outlook.co.th 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ประวัติสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ( เดิมโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว ) ได้อนุญาตให้จัดตั้ง
ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เมื่อวันที่ 1  
พฤษภาคม 2549 ใบอนุญาตสอน (สช.2) เลขที่ 0001/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549    โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ( เดิมโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว )  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ 2 ต าบล ท่าเกษม อ าเภอ เมือง
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   มีเนื้อท่ี 17 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา  โดย ดร.ชนากานต์  ยืนยง 

 

http://www.hi-tech.ac.th/
mailto:hi-tech@outlook.co.th


 

 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว   เป็นประเภทโรงเรียนเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา ภายใต้การ
ควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานเขตพ้น
ที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต 1) 
 

ข้อมูลการบริหารงานของสถานศึกษา 
1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
2. ผู้รับใบอนุญาต 
3. ผู้จัดการ ดูแลด้านการบริหารวิชาการ 
4. ผู้อ านวยการ ดูแลด้านการบริหาร 
5. นายทะเบียนเป็นหน่วยงานทีขึ้นตรงต่อวิชาการ 
6. รองผู้อ านวยการขึ้นตรงกับผู้อ านวยการ 
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ 
8. หัวหน้าฝ่าย 

8.1  ฝ่ายอ านวยการ   ดูแลด้านบริการบริหารงานทั่วไปขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้จัดการ 
8.2  ฝ่ายวิชาการ    ดูแลงานวิชาการข้ึนตรงต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
8.3  ฝ่ายกิจกรรม    ดูแลงานด้านกิจกรรมทั้งหมด ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการและ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.4  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ดูแลงานด้านการปกครอง การพัฒนาการศึกษา ขึ้นตรงต่อ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
9.  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประสานงานร่วมกับการดูแลงานของสาขาวิชา

อ่ืนๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สาขาในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  สาขาการบัญชี   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขา
ยานยนต์ 
และสาขาไฟฟ้าก าลัง 
 

ขอมูลงานอาคารสถานที่  
1.1)   ห้องสมุด   จ านวน  1  ห้อง 
1.2)   ห้องพักครู   จ านวน  3  ห้อง 
1.3)   ห้องธุรการ  จ านวน  1  ห้อง 
1.4)   ห้องพยาบาล  จ านวน  1  ห้อง 
1.5)   ห้องคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  ห้อง 
1.6)   ห้องประชุม  จ านวน  1  ห้อง 
1.7)   ห้องปฏิบัติการบัญชี จ านวน  1  ห้อง 



 

1.8)   หอ้งปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน  4  ห้อง 
1.9)  ห้องกิจการนักเรียน จ านวน  1  ห้อง 
1.10)  ห้องเรียน   จ านวน  12  ห้อง 
1.11)  ห้องพัสดุ   จ านวน  1  ห้อง 
1.12)  ห้องประกันคุณภาพ จ านวน  1  ห้อง 
1.13)  สนามกีฬากลางแจ้ง จ านวน  2  สนาม 
1.14)  สนามกีฬาในร่ม  จ านวน  1  สนาม 
1.15)  Shop อุตสาหกรรม จ านวน  1  แห่ง 
1.16)  โรงอาหาร  จ านวน  1  แห่ง 

 
สีประจ าวิทยาลัย 

สีชมพู   หมายถึง  ความอ่อนโยนความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน  
สีน้ าเงิน   หมายถึง  ความม่ันคงหนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
“ดังนั้นสีประวิทยาลัย  สีน้ าเงิน และสีชมพู   จึงมีความหมายโดยรวมว่า  ความม่ันคง อ่อนโยน  
รักในสถานศึกษาของตน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์” 

 

สัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 
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ตู้ยาม ประตูทางเข้า-ออก วทิยาลัย 

 

ห้องฝ่าย 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเภท 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ วุฒิทางการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

  ค
รูพิ

เศ
ษ 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 4    2 1 1 - 

ครูผู้สอน 12 11 1 4 8 - - 12 - 
เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษา 1 - - - - - - - 1 
บุคลากรสนับสนุน 6 - - - - - - - 6 



 

 

ครู    หมายถึง   ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ   หมายถึง   ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา    หมายถึง   ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   งานเทคโนโลยี      

การศึกษา  งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 

บุคลากรสนับสนุน   หมายถึง    บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 7 4 5 9 9 10 19 
สาขาวิชาการบัญชี - 5 5 1 5 6 - 15 15 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 7 8 7 13 20 3 4 7 

รวม 4 16 20 12 23 35 12 29 41 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ 13 - 13 16 - 16 36 - 36 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 5 3 8 7 1 8 10 - 10 

รวม 18 3 21 23 1 24 46 - 46 
 

จ านวนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ปีการศึกษา 2560 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวส.1 ปวส.2 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 14 14 3 8 11 
สาขาวิชาการบัญชี - 4 4 - 2 2 

รวม - 18 18 3 10 13 



 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 8 - 8 2 - 2 
สาขาวิชาไฟฟ้า 1 - 1 5 - 5 

รวม 9 - 9 7 - 7 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวช.3 

ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 7 
สาขาวิชาการบัญชี - 7 7 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 - 1 

รวม 5 10 15 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ 18 - 18 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 7 - 7 

รวม 25 - 25 
 

จ านวนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2560 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปวส.2 

ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 5 
สาขาวิชาการบัญชี - 2 2 

รวม 3 4 7 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2 - 2 
สาขาวิชาไฟฟ้า 3 - 3 

รวม 5 - 5 



 

สาขาที่เปิดสอน และหลักสูตรการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยี  ไฮเทค สระแก้ว ได้รับอนุญาตให้ จัดการเรียนการสอนโดยใช หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  
   

หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปดสอน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม 
และ ช่างอุตสาหกรรม   หลักสูตร 3 ป เปดสอน  4  สาขางานคือ  

 
ประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางาน  

ชางอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟาก าลัง  
สาขางานยานยนต  

พาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี  
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปดสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ 

และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  หลักสูตร 2 ป เปดสอน 4 สาขาวิชา คือ  
 

ประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางาน  
ชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สาขาวิชาเทคนิคเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่

ก าหนดและ น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และ ประสบการณ์ได้ 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลาย รูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงานในขอบเขต ส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่ บริบทใหม่ สามารถให้ด าแนะน่า แก้ปัญหาเฉพาะด้าน  และรับผิดขอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมใน คณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย ที่เหมาะสมในการท างาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเปีน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี 

ภาค เรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมิเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือ สถาบัน อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ได้อีกตามที่เห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอนไม่
น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมงโดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. หน่วยกิต 
ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 

ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6  การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 



 

4. โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 

และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 'ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
จ านวนหน่วยกิตฃองแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามก าหนดไว้ใน

โครงสร้างของ แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัด ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องก าหนดรหัสวิชาจ านวน หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
5. การแก้ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับ ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นใน สถานศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
บรรยากาศการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็นและเกิด การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการ
ท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดย การจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 



 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องการเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถน่ารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือ 
ฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานชองรัฐ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ 
วิชาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์

จาก สิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ
ศึกษา ค้นคว้า การวางแผน การก าหนดชั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินการ การประเมินผลและการจัดท า
รายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ฃึ้นอยู่กับลักษณะชองโครงการนั้น ๆ โดยการจัดท า
โครงการ ดังกล่าว ต้องด าเนินการ ดังนั้น 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ 
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิตใช้เวลา ไม่
น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 

หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเซ่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 

สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานชองรัฐเพ่ือให้ 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สามารถเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามจุดหมาย
ของ หลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนด 
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดท าแผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ 
สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจน ารายวิชาอ่ืนใน
หมวดวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
 



 

8. การเข้าเรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมี

คุณสมบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 
9. การประเมินผลการเรียน 

เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินัย การ ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้ างสรรค์ การท างาน 
ปลูกฝังจิตส านึกและ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์
ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ประเมินผล และ ปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกับ
กิจกรรมที่สถานประกอบการ จัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัด การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

11. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เลือก เสรีตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
11.2 ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างชองหลักสูตร 
11.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

 
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมใน แต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได้โดย ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุจัดประสงค์ของ
หมวดวิชาทักษะชีวิต 



 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียด ชองรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือกได้โดย พิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา 
ตลอดจนความต้องการของสถาน ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ื อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 

ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตร 
ก าหนด 
 

13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญชองหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาชีวศึกษาระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบัน การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ 

ด าเนินการได้โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
14.1 คุณภาพชองผู้ส าเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี

การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
 
 
 
 

 



 

หลกัเกณฑ์การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 
 1.   การเรียนการสอน 
  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนดและน า
ผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของเทียบความรู้ 
และประสบการณ์ได้ 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ   
เพ่ือให้ผู้เรียนสามมารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผนแก้ปัญญา
และจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืนมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 
 2.  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
  2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาส่วนผู้เข้า
เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนเท่าส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
ปีการศึกษา 
 

2.2  การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
         2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอน ไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆละ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. หน่วยกิต 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอกหลักสูตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 



 

 3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320
ชั่วโมงเท่ากับ 4 หน่วยกิต 
 3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 
 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
  4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
   1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
   2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
  4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
  4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องก าหนดรหัสวิชาจ านวน
หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันกับภาค

การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก



 

ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการ
ท างานร่วมกันส่งเสริมการฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคิดได้ ท าเป็น และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในรูปของการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้น ารายวิชาในหนวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้เวลาร่วมกับการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้

เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือ
เรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผลและ
การจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นๆโดยการจัดท า
โครงการดังกล่าวต้องด าเนินการดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาค
เรียนที่ 3 และหรือภาคภาคเรียนที่ 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 

หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินค้าผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบัน และการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสมมารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตรง
ความต้องการของผู้ใช้ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องน ารายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมก าหนดรายละเอียนของรายวิชาได้แก่ จุกประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดท าแผนฝึกอาชีพ การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาทั้งนี้อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 



 

จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาวิภาคีให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

 
8. การเข้าเรียน 

 ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 8.1 พ้ืนความรู้ 
  ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้ครบ
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและการ
ตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 8.2 คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและ
ปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด
ขึ้น 
 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 
2558  



 

11. การจัดแผนการเรียน 
 การจัดท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะด าเนินการสอนในแต่ละ
ภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 
40:60  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 11.1  จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามล าดับก่อน -หลัง ความง่าย-
ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเปลี่ยนงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและไปฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้
ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพ่ือพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการแหล่งวิทยาการนั้นๆ 
  11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้ง
เดียว จ านวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 
4 รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 
 11.5 กิจกรรมหลักสูตร ให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

12. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวกวิชาเลือกเสรี ครบถ้วยตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการ
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 12.3 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่
ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดย



 

ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
ความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตาม
ความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 
 ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและอนุมัติหลักสูตร 
 14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถ
ด าเนินการได้โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 15.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 15.2 การบริหารหลักสูตร 
 15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 15.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

 

 

 



 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  

โดยจัดอยู่ในพ้ืนของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปะและด้านวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวย่านการค้าตลาดโรงเกลือ   ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่อินโดจีน  อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ข้ึนในพ้ืนที่ของอ าเภอใกล้เคียงท่ีต าบลป่าไร่  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

ตราประจ าจังหวัด   พระพุทธรูปปางสรีระประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ 
ยามรุ่งอรุณ ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

 
ค าขวัญประจ าจังหวัด   ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ าตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  

ย่านการค้าไทย-เขมร 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด    มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) 
 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด   ดอกแก้ว (Murraya paniculata) 
 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  1. ปราสาทสด๊กก๊อกธม  

2. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
3. ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง 
4. วัดถ้ าเขาฉกรรจ์  
5. วัดนครธรรม 
6. อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
7. อ่างเก็บน้ าพระปรง 
8. ปราสาทเขาน้อย 
9. ละลุ อช.ตาพระยา 
10.ตลาดโรงเกลือ 
 

อาณาเขต   สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ 
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับ 
ประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก โดยมี 
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


 

 ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่วไป    พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงที่ราบสูงและมี
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ าทะเล 74 เมตร คือ  

ด้านเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าบางปะกง มี
ลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้น
น้ าล าธาร  

ด้านใต ้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่
ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือท าการเกษตร ท าให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม 
ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ 
เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี  

ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงท่ีราบสูง และมีสภาพเป็นป่า
โปร่ง ท าไร่ ท านา  

ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อ าเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ า
และพ้ืนที่ลาดไปทางอ าเภอเมืองสระแก้วและอ าเภออรัญประเทศ เข้าเขต
ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ล าคลอง   ล าคลองสายส าคัญมีดังนี้  

1. คลองพระปรง มีต้นก าเนิดจากเขาในอ าเภอวัฒนานคร แล้วไหลไป
รวมกับแม่น้ าหนุมานในเขตอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
กลายเป็นแม่น้ าปราจีนบุรี ความยาว 180 กิโลเมตร 

2. คลองพระสะทึง มีต้นก าเนิดจากเขาทึ่งลึ่งในอ าเภอมะขาม และ
เขาตะกวดในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ไหลไปลงแม่น้ า
พระปรงที่บ้านปากร่วม ตรงแนวแบ่งเขตระหว่างอ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กับอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ความยาว 164 กิโลเมตร 

3. คลองน้ าใส มีต้นก าเนิดจากเขาตาเลาะและเขาตาง็อกในอ าเภอ
วัฒนานคร และภูเขาในประเทศกัมพูชา ความยาว 74 กิโลเมตร 
ใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา 

4. คลองพรมโหด มีต้นก าเนิดจากเขาในต าบลช่องกลุ่ม อ าเภอวัฒนา
นคร ไหลไปลงคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ที่หลักเขตแดนที่ 50 
ความยาว 62 กิโลเมตร ถือเป็นแนวเขตอนุรักษ์ของไทยและ
กัมพูชา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 

สภาพภูมิอากาศ    แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล  
 ฤดูร้อน    เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน    ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝน 
     เฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็นและ 
      มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78  
      องศา  

ประชากร   จ านวนประชากรใน จังหวัดสระแก้ว 

- จ านวนหลังคาเรือน   93,699  หลังคาเรือน 

- จ านวนประชากร 400,228  คน  

 
การปกครองท้องถิ่น                แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,  3 เทศบาลเมือง , 

13 เทศบาลต าบล   และ  49 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมแิละอาณาจักรทวารวดี สระแก้วเป็นชุมชนที่มี
ความส าคัญแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบุรี (เมืองประจิม
ในสมัยโบราณ)   
สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สระแก้ว มีอยู่จ านวน 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ. 2323 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพัก
กองทัพที่บริเวณสระน้ าทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอย
และได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว-สระขวัญ" และได้น าน้ าจากสระ
ทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ า
บริสุทธิ์  
สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นต าบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์
บุร ีจังหวัดกบินทร์บุรี ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคนและ
สินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการต าแหน่งนายกองท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึง
ปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า ก่ิงอ าเภอ
สระแก้ว   โดยใช้ชื่อสระน้ าเป็นชื่อของกิ่งอ าเภอ  ขึ้นกับอ าเภอกบินทร์บุรี 
ภายหลังจังหวัดกบินทร์บุรีถูกยุบ จึงถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) ต่อมาเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอชื่อว่า อ าเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2323
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2468
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501


 

การปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 
ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เป็นจังหวัดล าดับที่ 74 ของประเทศไทย  
 

การคมนาคม   จากกรุงเทพมหานคร  
- ใช้ถนนพหลโยธิน หรือถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเลี้ยวเข้าถนนรังสิต-

นครนายก เข้านครนายกใช้ถนนสุวรรณศร ( ทางหลวงหมายเลข 33 ) 
ถึงเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอประจันตคาม อ าเภอกบินทร์บุรี 
ถึงตัวจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร  

- ใช้ถนนพหลโยธิน แล้วเลี้ยวขวาที่ทางแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตร 
ที่ 90 แยกขวาใช้ถนนสุวรรณศร ผ่านอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ถึงนครนายก ใช้ถนนสุวรรณศร ทล.
หมายเลข 33)  ถึงเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอประจันตคาม 
อ าเภอกบินทร์บุรี  ถึงตัวจังหวัดสระแก้ว  ระยะทางประมาณ 245 
กิโลเมตร 

- ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี เขตหนองจอก ไป
ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอ าเภอพนมสารคาม พอ
ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 35 ให้เลี้ยวขวาไปทางอ าเภอกบินทร์บุรี โดยใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 95 ให้
เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าถนนสุวรรณศร ไปจนถึงตัวจังหวัดสระแก้ว 
ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 

จากนครราชสีมา  
- ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไปทางอ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุวรรณศร  ถึงตัวจังหวัดสระแก้ว 
ระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร  

จากจันทบุรี 
- ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ผ่านอ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ า

ร้อน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เข้าเขตอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ผ่านอ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์  ถึงตัวจังหวัดสระแก้ว 
ระยะทางประมาณ 258 กิโลเมตร  

จากบุรีรัมย์  
- ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 อ าเภอนางรอง เข้าทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 348 ผ่านอ าเภอปะค า อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ เข้าเขตอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ผ่านอ าเภอโคกสูง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536


 

อ าเภออรัญประเทศ ไปตามถนนสุวรรณศร ผ่านอ าเภอวัฒนานคร ถึง
ตัวจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 620 กิโลเมตร  

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  ( GPP )  ในปี 2553  จังหวัดสระแก้วมี 

มูลค่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)  จ านวน ๓๗,๙๘๙  ล้านบาท  อัตราการ
ขยายตัวเท่ากับร้อยละ ๔.๐๖ ถือว่าเป็นล าดับที่ ๖ ของภาคตะวันออก และ
ล าดับที ่๕๕ ของประเทศ  มีสาขาการผลิตที่ส าคัญ  คือ  สาขาเกษตรกรรม 
สาขาการขายส่ง  ขายปลีก  และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๖๙,๐๙๑  บาท/ปี คิดเป็นล าดับที่ ๘ ของภาคตะวันออก 
และเป็นล าดับที่ ๕๑ ของประเทศ   จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมด จ านวน  ๒,๓๔๐,๐๙๓  ไร่  หรอืคิดเป็นร้อยละ ๕๒  ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด   พืชเศรษฐกิจหลัก  ได้แก่  ข้าวนาปี   มันส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยูคาลิปตัส  พืชผัก  และผลไม้ ส าหรับผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง 
ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ มะม่วง มะละกอ ล าไย กระท้อน เงาะ เป็นต้น 

 

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  1. ปราสาทบ้านน้อย 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลผักขะ ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

มีแนวก าแพง 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นก าแพงดินสร้างกว้าง 81 ม. ยาว 58 ม. 
ส่วนก าแพงชั้นในก่อด้วยศิลาแลงสูงประมาณ 2.20 ม. มีทางเข้าทางเดียว 
คือ ซุ้มประตูทางทิศตะวันออกขนาดกว้าง 10.80 ม. ยาว 19.17 ม. ประตู
ทางเข้าและผนังทางทิศตะวันตกพังทลายหมด ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง 
ด้านข้างทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ 1 ห้อง ตรงกลางอีก 1 ห้อง ภายใน
ก าแพงแก้วมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารก่อด้วยศิลาแลง ขนาด
กว้าง 4.50 ม. ยาว 9 ม. 1 หลัง เป็นบรรณาลัย กึ่งกลางภายในก าแพงแก้ว
เป็นปรางค์ฐานก่อด้วยศิลาแลง สูงประมาณ 1 ม. ด้านบนมีผนังอาคารก่อ
ด้วยอิฐเหลืออยู่ 2 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กลางปรางค์ ถูกลักลอบ
ขุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ นอกก าแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระ
น้ า 1 สระ ขนาดกว้าง 15.50 เมตร ยาว 20.50 เมตร ขอบสระกรุด้วยศิลา
แลงท าเป็นขั้นบันไดโดยรอบทั้งสี่ด้าน ยังมีน้ าขังอยู่ การเดินทางโดย 
รถยนต์ ไปยังปราสาทบ้านน้อย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 33 (วัฒนา
นคร-อรัญประเทศ) จากอ าเภอวัฒนานครไปประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อน
ถึง อบต.ผักขะ ประมาณ 800 เมตร มีป้ายบอกทางเข้าซ้ายมือเข้าไป



 

ประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังแคบๆ 
2. ประตูชัยอรัญประเทศ 

ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ต าบลท่าข้าม 
มีลักษณะเป็นป้อม 2 ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน ป้อมด้านซ้ายมือรักษา
รูปลักษณ์เดิมไว้ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ทหารกล้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก
การสู้รบบริเวณชายแดน ด้านคลองลึก ป้อมเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูง
ประมาณ 15 ม. ฐานประตูท าเป็นห้องรักษาการณ์  มีการบูรณะซ่อมแซม
ขึ้นใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2502 ส าหรับทางด้านขวามือได้ก่อสร้างเป็นเสมาขนาด
ใหญ่ท าด้วยหินอ่อนสลักรูปครุฑพ่าห์ (ธงมีรูปครุฑ) ไว้ด้านบน ใต้ครุฑจารึก
ค าว่า "ประเทศไทย" หันออกไปทางประเทศกัมพูชา 

 
3. ปราสาทเขาน้อย 

ปราสาทเขาน้อย มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่
บนยอดเขาเตี้ยๆ ที่วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญ
ประเทศ ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 12 กิโลเมตร มีความสูงราว 80 เมตร 
มีบันไดทางข้ึน 254 ขั้น ซึ่งประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง คือ ปรางค์
ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์
กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือและ
วิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2478 และมีการส ารวจ
ขุดพบโบราณวัตถุจ านวนมาก เช่น โบราณวัตถุท าจากโลหะ 
เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น และค้นพบแผ่นจารึก บ่งบอกถึง
อายุการสร้างปราสาทเรียกว่า จารึกเขาน้อย และทับหลังหินทรายแบบสม
โบร์ไพรกุกอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ศิลาจารึก ระบุมหาศักราช 
559 ตรงกับ พ.ศ.1180 ซึ่งเป็นจารึกท่ีระบุศักราชเก่าท่ีสุดในประเทศ 
ปัจจุบันเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
นอกจากนี้ยังพบจารึกภาษาขอมและสันสกฤตซึ่งปรากฏปีศักราช 553 
(ตรงกับ พ.ศ. 1180) บนจารึกด้วย อันแสดงว่าปราสาท หลังนี้สร้างข้ึนแล้ว
ในช่วงเวลาดังกล่าว จารึกหลักนี้วัดเก็บไว้ในมณฑป การเดินทางโดย 
รถยนต์ ไปยังปราสาท จากถนนทหารร่วมจิตร ผ่านวัดชนะไชยศรี ตาม
เส้นทางหมายเลข 3067 ไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายไป 12 กิโลเมตร 
ผ่านด่านตรวจนาดง วัดป่าอรัญวาสี จะเห็นวัดเขาน้อย (สีชมพู) อยู่ทาง
ขวามือ ขับเลยวัดไปจนถึงทางแยก เลี้ยวขวาอ้อมไปตามทางขึ้นเขา
ประมาณ 1 กิโลเมตร มีที่จอดรถ ขนาดพอประมาณ แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไป
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ประมาณ 250 เมตร 
3. ปราสาทเมืองไผ่ 

ตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองไผ่ เป็นเจดีย์โบราณสมัยทวาราวดี สร้างด้วยอิฐ
ก่อทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา 4 มุม แกะสลักลวดลาย
ดอกไม้ ลายเครือวัลย์ และรูปคน นอกจากนี้ยังพบศิลปวัตถุหลายอย่าง 
เช่น เสมาธรรมจักร ท าด้วยศิลาเขียว เทวรูปศิลปลพบุรี และพระพุทธรูป
ศิลปทวาราวดี ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังปราสาทเมืองไผ่นั้นใช้
เส้นทางจาก อ าเภออรัญประเทศผ่านหอนาฬิกา ไปทางถนนราษฎร์อุทิศ 
เลี้ยวขวาทางแยกไปทางบ้านหนองเทา (อรัญประเทศ - เมืองไผ่) ประมาณ 
7 กิโลเมตร จนถึงต าบลเมืองไผ่จะเห็นป้ายปราสาทเมืองไผ่ซ้ายมือไปตาม
เส้นทางประมาณ 400 เมตร จะเห็นซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ หรือหากไป
ทางขวาประมาณ 300 เมตร จะเห็นป้ายปราสาทเมืองไผ่เช่นกัน ซึ่งเป็น
ซากปราสาทอีกแห่งหนึ่งต้องเดินเท้า เข้าไปถึงตัวปราสาทเมืองไผ่ 
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

 
4. ปราสาทเขาโล้น 

ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ต าบลทัพราช บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอด
เขาเตี้ยๆ บนเชิงเขาสะแกกรอง มีลักษณะคล้ายปราสาทเขาน้อย ก่อด้วย
อิฐเผา มีหินทรายเป็นพ้ืนฐาน ยอดของปราสาทมีส่วนช ารุด ตรงกรอบ
ประตูหินทรายมีจารึกอักษรโบราณ โดยในบริเวณปราสาทเขาโล้น มีปรางค์
อยู่ทั้งหมด 4 หลัง ปัจจุบันเหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทอีก 3 
หลังได้ปรักหังพังไปแล้ว และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของตัวปราสาทมี
สระน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัวปราสาทถึง
สระน้ า รอบภูเขาลูกนี้มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต 
สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 3068 (เส้นตาพระยา-บุรีรัมย์) แล้วเลี้ยวซ้าย
ทางไปบ้านเจริญสุขจนถึงเชิงเขา ที่ตั้งปราสาท ระยะทางจากอ าเภอตาพระ
ยาถึงปราสาทเขาโล้นประมาณ 28 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3486 
กิโลเมตรที่ 15-16 
5. วัดถ้ าเขาฉกรรจ์ 

มีพ้ืนที่ 28 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีบันไดขึ้นไป
ถึงยอดเขา จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ในเขาฉกรรจ์มีถ้ า



 

เล็กถ้ าน้อยอยู่ถึง 72 ถ้ า ที่นิยมเข้าไปชม ได้แก่ ถ้ ามืด ถ้ าหนุมาน ถ้ าเขา
ทะลุ ถ้ ามหาหิงส์ ถ้ าน้ าทิพย์ และถ้ าแก้วพลายชุมพล จุดที่น่าสนใจคือ รอย
พระพุทธบาทจ าลองที่ถ้ าเขาทะลุ 
6. วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านใหม่หนองไทร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการสร้างมณฑปเพ่ือประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จ าลอง เนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ 
ภายในวัดมีพระอุโบสถท่ีสวยงาม ลักษณะแปลกกว่าอุโบสถทั่วไป คือ สร้าง
เป็นฐาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 11.5 เมตร หลังคาทรงไทยยอด
แหลมสูงประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย หลังคาอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 
ชั้น โดยในชั้นแรกมี 6 มุข ชั้นที่สองมี 4 มุข มีบันไดนาคทอดตัวลงมายังเชิง
เขาท้ัง 4 ด้าน และภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองเนื้อ
ทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ การเดินทางโดย 
รถยนต์ ไปยังวัดอนุบรรพต  (เขาน้อย)  แยกจากถนนสุวรรณศร  ตามถนน 
ธนะวิถีไปทาง อ าเภอตาพระยา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
7. หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก 

หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง
สระแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ 3 ต าบลทุ่งมหาเจริญ  หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่ม
แม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และสาธิตการท าจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้ม เซรามิก ซึ่งเป็นเซรามิกไม้ไผ่ที่มี
ชื่อเสียงในด้านความปราณีต สวยงาม การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยัง
หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก จากอ าเภอสระแก้วไปตามทาง
หลวงหมายเลข 317 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 120-121 เลี้ยวขวา เข้าถนนตา
หลังใน-คลองตาศูนย์ ประมาณ 19 กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวง
หมายเลข 317 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 128-129 เลี้ยวขวา เข้าทางหลวง
หมายเลข 3434 จะเห็นป้อมต ารวจทางขวามือ เข้าไปประมาณ 11-12 
กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้านขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
เข้าซอยบ้านชัยพัฒนา ซอย 4 
8. สระแก้ว สระขวัญ 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว เป็นสระน้ า
โบราณศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีและเป็นที่มาของชื่อ 
จังหวัดสระแก้ว บริเวณสระน้ ามีการปรับแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม เชื่อกัน
ว่าน้ าในสระแห่งนี้เป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติว่าเมื่อปีพ.ศ.2324 ในสมัยกรุง
ธนบุรี เมื่อคราวเจ้าพระยาจักรี(ทองด้วง) ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระ
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เจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบ
ในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมาถึงเขตจังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน ได้แวะตั้งค่าย
พักบริเวณสระน้ าทั้งสองนี้และใช้น้ าจากสระในการอุปโภคบริโภค ก่อนที่จะ
ยกทัพไปตีเสียมราฐ และเมื่อยกทัพไปถึงก็สามารถจัดการความไม่สงบใน
เขมรได้ส าเร็จ สระแก้ว สระขวัญจึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ เป็น
สิริมงคล จึงพระราชทานนามว่าสระแก้ว สระขวัญ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
จังหวัดสระแก้ว ในสมัยต่อมามีการน าน้ าจากสระท้ังสองมาใช้ใน พิธีถือน้ า
พิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2542 มีพิธีตักน้ าจากสระแก้ว สระขวัญ เพ่ือท าพิธีปลุกเสกน้ าพระพุทธ
มนต์ศักดิ์สิทธ์ของจังหวัด แล้วน าไปรวมกับน้ าศักดิ์สิทธิ์จากท่ัวประเทศ 
ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 การเดินทางโดย 
รถยนต์ ไปยังสระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองสระแก้ว 
ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้กับส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ถนนสุวรรณศร (ประมาณกิโลเมตรที่ 246-247) เข้าซอยเทศบาล 2 
9. น้ าตกเขาสิบห้าชั้น 

ตั้งอยู่ที่บ้านวังไผ่ ต าบลวังทอง โดยตัวน้ าตกนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นป่าผืนเดียวกันกับป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
(ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) มีชื่อเดิม น้ าตกน้ าเป็น 
เป็นน้ าตกขนาดกลาง มีจ านวนชั้นมากถึง 23 ชั้น เป็นน้ าตกที่มีความ
สวยงามเพราะมีปริมาณน้ าตกไหลเป็นจ านวนมากตลอดปี อีกท้ังบริเวณ
โดยรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและนกหลากหลายชนิด เหมาะกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะในชั้นที่ 15 ห่างจากที่ท าการชั่วคราวของ
อุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4-8 กิโลเมตร นอกจากนั้นน้ าตกแห่งนี้ยังเป็น
น้ าตกท่ีมีความสวยงามเพราะมีปริมาณ น้ าตกไหลเป็นจ านวนมากตลอด 
อีกท้ังบริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกหลายชนิด 

 
10. ถ้ าเขาศิวะ (ถ้ าน้ า) 

ตั้งอยู่บ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากก
มะม่วง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอคลองหาดประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นถ้ าที่มี
น้ าไหลออกมาทั้งปี ถ้ าลึก 500 เมตร ระดับน้ าสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตร 
ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม บางบริเวณมีลักษณะคล้ายม่านและยังมี
น้ าไหลมองเห็นเป็นน้ าตกขนาดเล็ก เมื่อแสงไฟต้องกับเกล็ดทรายของหิน
งอกหินย้อยสะท้อนกลับมา สีสันแปลกตา ภายในถ้ าอากาศถ่ายเทตลอด 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับผู้รักการผจญภัยที่ว่ายน้ าเป็น ใช้เวลาใน



 

การเที่ยวชม 1-2 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไป ได้แก่ ชุดที่ไม่อุ้มน้ าและ
ควรเป็นกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวป้องกันหินขีดข่วน รองเท้าท่ีเปียกน้ าได้ 
ไฟฉายกันน้ า ส่วนอุปกรณ์ ชิน้ใหญ่ๆ เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ ไฟแช็ก แพยาง 
และห่วงยางหรือเสื้อชูชีพ เจ้าหน้าที่ที่จะพาไปชมถ้ าจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
และก่อนไปควรติดต่อผู้น าทางที่ อบต.คลองไก่เถ่ือน การเดินทางโดย 
รถยนต์ ไปยังถ้ าเขาศิวะ (ถ้ าน้ า) จากอ าเภอวังน้ าเย็นไป 47 กิโลเมตร เลี้ยว
ซ้ายตรงทางแยกเข้าอ าเภอคลองหาดไป 13 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอ าเภอ
คลองหาดแล้วไปทางบ้านเขาจันทร์แดงอีก 16.7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า
เขาตาง็อกอีก 18 กิโลเมตร ก็จะถึงปากถ้ า หากเดินทางจากจังหวัดสระแก้ว
ใช้ทางหลวงหมายเลข 317 เลี้ยวซ้าย ตรงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
3067 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3395 ขับตรงไป 15 
กิโลเมตร จะพบสามแยก เลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะ
ถึงทางเข้าถ้ าน้ า 
11. อ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลเขาสามสิบ อยู่ในความดูแลของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่ท าการฯ อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบใกล้เชิงเขา มีการ
จัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ดูดาว ดูนก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง โดยมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านน าทาง กิจกรรม
ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบ “ค่ าคืนดูดาว ตื่นเช้าดูนก” มีบ้านพักรับรองและ
สถานที่กางเต็นท์ ต้องติดต่อหัวหน้าโครงการฯ หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่
ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
เดินทางโดย รถยนต์ ไปยังอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ จากอ าเภอเมืองสระแก้ว
ไปตามทางหลวง หมายเลข 317 กิโลเมตรที่ 137-138 เลี้ยวซ้ายเข้าไป
ประมาณ 10 กิโลเมตร เลยวดัเขาสามสิบประมาณ 2 กิโลเมตร 
12. อ่างเก็บน้ าห้วยยาง 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกกราด ต าบลทัพราช มีทิวทัศน์รอบบริเวณ
อ่างสวยงามมากโดยเฉพาะสภาพป่าดิบแล้งที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีประชาชน
ให้ความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งปี เหมาะสม
ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารริมอ่าง
เก็บน้ า การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังอ่างเก็บน้ าห้วยยาง เริ่มจากตัว
จังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ถึง อ าเภออรัญประเทศ 
เลี้ยวซ้ายไปอ าเภอตาพระยา ประมาณ 37 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวที่หน้าด่าน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านกุดเตย ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยว



 

ซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยยางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร 
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตั้งอยู่ที่กองก ากับการต ารวจตระเวณชายแดนที่ 12 อรัญประเทศ 
ถนนธนะวิถี ต าบลบ้านใหม่หนองไทร ในพื้นที่กองก ากับการฯ ได้เปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป มีวิทยากรน าชม
สถานที่และบรรยายพันธุ์ไม้ สมุนไพรชนิดต่าง ๆ รวมทั้งชมค้างคาวแม่ไก่
ที่มาอาศัยอยู่กว่า 10 ปี จ านวนประมาณ 1,500 - 2,000 ตัว ระยะทางจาก
ตัวเมืองอรัญประเทศถึงกองก ากับการฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร 
14. อ่างเก็บน้ าทะเลคลองหาด 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต าบลคลองหาด หลังที่ว่าการอ าเภอคลองหาด ใน
สวนน้ าสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ เป็นอ่างเก็บน้ าชลประทานขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ราว 250 ไร่ มี
ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาเลื่อมและสายน้ า บรรยกาศ 
สบายสบาย เหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหารบริการ
นักท่องเที่ยวมากมาย อีกท้ังการเดินทางก็สะดวก 

 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
 

สภาพ/ปัจจัย รายการ รายการ 
ภายใน จุดเด่น 

1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

2) สถานศึกษาท าความร่วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม  

3) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านการ
อบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ จากศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้วอย่าง
ต่อเนื่อง 

4) สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมโดยน้อมน า  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ใน
การด าเนินการของสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

6) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ดี มีความมุ่งมั่น มี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ 
ด้านโดยใช้ หลัก          ธรรมาภิบาล และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

7) ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะ
วิชาชีพ  

8) สถานศึกษามีความพร้อมในด้านอาคาร
สถานที่ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

9) สถานศึกษาจัดให้มีการอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของรถรับ-ส่ง ตามเส้นทาง
หลักท่ีสามารถบริการผู้เรียนได้ 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ของสถานศึกษามีพ้ืน

ฐานความรู้และทักษะด้านวิชาการ
น้อย และมีปัญหาทางครอบครัว ท า
ให้ส่งผลกระทบต่อการมาเรียน 

2. ครู แ ล ะบุ ค ล าก รบ า งส่ ว น ได้ รั บ
มอบหมาย ภ า ร ะ ง าน มาก  ห รื อ
ห ล า ก ห ล า ย ห น้ า ที่  ส่ ง ผ ล ใ ห้
ประสิทธิภาพของงานแต่ละด้านไม่
เป็นระบบอย่างชัดเจน 

3. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ ขาดทักษะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบสมรรถนะ เนื่องจากไม่ได้มี
ค ว าม รู้ ด้ า น วิ ช า ชี พค รู ห รื อ ไ ม่ มี
ประสบการณ์สอนในสายอาชีพมา
ก่อน 

4. สถานศึกษายังขาดวัสดุ ครุภัณฑ์หรือ
สื่อที่ทันสมัยในสาขาต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดการเรียนการสอน 

4.   สถานศึกษาขาดครูในบางสาขา   
      อย่างต่อเนื่อง ท าให้กระทบกับ  
      ภาพลักษณ์และความเชื่อมมั่น 
      ของนักเรียน นักศึกษา 
5.   ครูและบุคลากรของสถานศึกษา   
      ยังขาดการส่งเสริมด้านคุณภาพ  
      ชีวิตที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน 
      ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิด 
      ปัญหาครูลาออกอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 

 

 

สภาพ/ปัจจัย รายการ รายการ 
ภายนอก โอกาส 

1. ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ที่ เ ห็ น
ความส าคัญของการมีอาชีพและมีงานท า 
ยั งคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
สถานศึกษา 

2. หน่ ว ย ง านและสถานประกอบการ
ภ า ยน อก  ยั ง ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว มมื อ แ ล ะ
สนับสนุนด้ านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา มาอย่ าง
ต่อเนื่องเป็นอย่างดี 

3. โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ให้การ
สนับสนุนด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียนสายสามัญ เป็นอย่างดีและ
ต่อเนื่อง 

4. พ้ืนที่ตั้งของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ มี ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

5. สถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงานบัญชี 
ที่ได้รับความไว้วางใจในระดับจังหวัด ได้
มาร่วมจัดการเรียนการสอนผู้เรียนประจ า
สาขาการบัญชี โดยเน้นการสอนจาก
สถานการณ์จริงและเรียนรู้และทดลองท า
เอกสารจริงของส านักงาน 

6. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและง่ายในการเดินทาง 

7. มีวิ ทยาลั ย เครื อข่ ายหลายแห่ งซึ่ ง มี
ศั ก ย ภ า พ ส า ม า ร ถ ร่ ว ม มื อ กั น เ พ่ื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีหรือเทคนิคต่างๆ ใน
การบริหารงาน รวมถึงวิธีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย 

อุปสรรค  
1. น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า มี ก า ร

ปรับเปลี่ยนบ่อย 
2. ค่านิยมนักเรียนและผู้ปกครองส่วน

ใหญ่ยั งนิ ยมสายสามัญ หรือนิ ยม
สถานศึกษาภาพรัฐมากกว่าเอกชน 

3. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐ เริ่มมีการแข่งขันทางการตลาด
ด้วยการรับสมัครนัก เรี ยนใหม่ ใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การ
ให้โควต้าเข้าเรียนโดไม่ต้องสอบ หรือ
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบรอบ 
1 และ รอบ 2 

4. ตลาดแรงงานและผู้สมัครงานในพ้ืนที่
สระแก้ว ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การท างาน
กับบริษัทต่ า งๆ ที่ มี ให้ เลื อกอย่ าง
หลากหลาย และมีแรงจูงใจด้วยอัตรา
ค่าจ้างที่สูง หรือมีสวัสดิการต่างๆ จึง
ท า ใ ห้ มี ผู้ ส น ใ จ ม า ส มั ค ร ง า น กั บ
สถานศึกษาน้อยมาก 

5. จ านวนประชากรที่ลดลง ส่งผลต่อ
แผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาไม่
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 



 

 

 
 



ส่วนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
1.1 ด้านความรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาด้านความรู้ 
1) ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  
 

การค านวณ 
                                                    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละ                                                                                               x 100 
                    จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
            2) ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินของ
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 

การค านวณ 
                          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ร้อยละ                                                                                               x 100 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 



 
 

               1. หลักฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบ 
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
               2. หลักฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับปวช. 
          ประเมินทฤษฎี     20 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
          ประเมินปฏิบัติ     80 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม   
           รวม 100 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
ระดับปวส. 
          ประเมินทฤษฎี     40 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
          ประเมินปฏิบัติ     60 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
          รวม 100 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มี 3 ด้าน คือ 
          1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา 
          2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
          3. ด้านสรรถนะวิชาชพี ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 71 – 80  ดีมาก 
ร้อยละ 61 – 70 ดี 
ร้อยละ 50 – 60 พอใช้ 

น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
 



 
 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 
ประเด็นการพิจารณาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 
 

หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
          2. สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 
           4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 
 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 มี 3 ด้าน คือ 
          1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา 



 
 

          2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวน การทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
          3. ด้านสรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 

การค านวณ 
                          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ร้อยละ                                                                                                 x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2, 3, 4, และ 5  รวม 5 ข้อ ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2  และ 3 , 4 หรือ 3, 5, 
หรือ 4 , 5  รวม 4 ข้อ 

ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2  และ 3 หรือ 4 หรือ 5   
รวม 3 ข้อ 

ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2   พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  ต้องปรับปรุง 

 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

       ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพิจารณาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส า เร็จการศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 



 
 

หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีจิตสาธารณะ 
หรือบ าเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 

 
มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
            สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

ประเด็นการพิจารณาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
 

หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาและข้อมูลสาขาที่

เปิดสอนในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
4. สถานศึกษามีการทดลองใช้ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชา

หรือกลุ่มวิชาที่ควรพัฒนา 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปีไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5 ดีเยี่ยม 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4 ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 ต้องปรับปรุง 

 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
             สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้ อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 



 
 

 

ประเด็นการพิจารณาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีการ สนับสนุน ก ากับดูแล พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องขององค์กร 

 

หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

พร้อมให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้
เข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิขาที่สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีการศึกษา พัฒนา 
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมงต่อปี            
            3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลัง
สอนด้วยสื่อ เทคโนโลยี พร้อมเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงน าผลจากการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 

 



 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
             สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณาด้านการบริหารจัดการ 
            สถานศึกษามีการบริหารจัดการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการ
ก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ  ในการจัดหา การใช้ การ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
             มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติติงานประจ าปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าการประกวด การแสดงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
งบด าเนินการ  

หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสถานศึกษา 
หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
            1. สถานศึกษามีการพัฒนา ก ากับดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษารวมถึงการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
           2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา  การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
           3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล     อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
                   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
                   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  
                   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  
                   (4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบั 



 
 

หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
            1. สถานศึกษามีการพัฒนา ก ากับดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษารวมถึงการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
           2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา  การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
           3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล     อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
                   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
                   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  
                   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  
                   (4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน  
           4. สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน และ ประชุมผู้ปกครองมีการแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มส่งเสริมผู้เรียนด้านความเป็นเลิศ 
           5. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ งาน กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และการจัดกิจกรรมด้านรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 

 



 
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
            สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมถึงการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประเด็นการพิจารณาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษาและความร่วมมือขอ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย  
 
หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
            1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
   3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
เป้าหมาย และการด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด 
          5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 

 



 
 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ประเด็นการพิจารณาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 
 
หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
 
          1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา 
          2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการ
จัดการศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน 
        3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
        4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เก ี ่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
และการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

5.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมด้วยจิตสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมหรือ 
5 แห่ง และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
 



 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 

 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 
          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ประเด็นการพิจารณาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
         สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน จัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
          - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดท างานวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีซึ่งประกอบด้วย : 
1) มีเป้าหมาย  2) มีการระบุปัญหา  3) มีวิธีการด าเนินการ  4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  5) มีการ
วิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
          - ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2  จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ  (ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 5 คน : 1 ชิ้นและระดับ ปวส.2  
จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น ) 
 
หลักฐานการประเมิน/การพิจารณา 
1.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน จัดท า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
            2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ด าเนินการจัดประกวด 
หรือจัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 



 
 

           3.  สถานศึกษาจัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
           4.  สถานศึกษา ได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
           5. สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ต้องปรับปรุง 
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ส่วนที่ 3 
 

    ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
3.1  วิสัยทัศน์ ( Vision )   
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 “มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ปลูกจิตส านึกคุณธรรม   
 จริยธรรมน าความรู้และพัฒนาทักษะชีวิต” 
 
3.2  พันธกิจ ( Mission ) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ได้ก าหนดพันธกิจ เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี  
การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้า
ก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

2)  วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด  รู้จักท า  รู้จักตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาได ้

3)  วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
มนุษย์สัมพันธ์ 

4)  วิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
3.3  เป้าประสงค์ ( Goal ) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว  ได้ก าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการ จากพันธกิจที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2) ผู้เรียนและผู้สอน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน ที่
สามารถสร้างประโยชน์ต่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 

3) ชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการให้บริการด้านวิชาการ 
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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4) ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา  มีจิตส านึกในด้านความรักชาติ ศาสนา  
และสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความตระหนักและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนาธรรมที่ดีงาม รวมถึงเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 
3.4  ยุทธศาสตร์ ( Strategic ) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สถานที่ ให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5) ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยพัฒนา  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ของครูและนักศึกษาตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
7) ปลูกฝังด้านจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
8) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยตามวิถีแห่ง

ความพอเพียง 
 
3.5 กลยุทธ์ ( Strategy )  

 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ก าหนดกลยุทธ์ และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุผลที่คาดหวัง ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลการเรียนมีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 และหลักสูตรและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธ์ที ่4 : พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

     และความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
          กลยุทธ์ที ่5 : พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 7 : การอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ 
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กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
กลยุทธ์ที่ 10 : ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU เดิม และเพ่ิมความ 

        ร่วมมือกับสถานประกอบการแห่งใหม่  
กลยุทธ์ที่ 11 : ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าจังหวัด เพ่ือ 

           พัฒนาฝีมือของผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ  ตรงตามความ 
        ต้องการของสถานประกอบการและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
  กลยุทธ์ที่ 12 : จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
กลยุทธ์ที ่14 : ส่งเสริมและสนับสนุนครู จัดท างานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน ตามประเภท 

       หรือสาขางาน   
กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองาน 

  สร้างสรรค์ ตามประเภทหรือสาขางาน 
กลยุทธ์ที ่16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดหรือการ 

       แข่งขันตามความสามารถหรือตามความสนใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  

กลยุทธ์ที่ 17 : จัดให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ 
  ต้องการของชุมชนหรือสถานศึกษาเครือข่าย 

 กลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการมจีิตอาสาด้านการให้บริการแก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ที่ 19 : พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 20 : ก าหนดแนวทางพัฒนารูปแบบงานแนะแนวทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 กลยุทธ์ที่ 21 : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักและภักดี 

       ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
 กลยุทธ์ที่ 23 : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านประชาธิปไตยและ 

        การรู้รักสามัคคี 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
 กลยุทธ์ที่ 24 : สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 25 : สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องค่านิยม 12 ประการ 
 กลยุทธ์ที่ 26 : ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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3.6 ภาพรวมกับเชื่อมโยงพันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

พันธกิจที่ 1   
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การ
ปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ 
และเทคนิคยานยนต์ 
เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผลการเรียน ให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- โครงการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
- โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 



๔๐ 

 

- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
- โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- โครงการระบบการบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 7 
การอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 8 
ส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 9  
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญก าลังใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 10 
ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU เดิม และเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการ

แห่งใหม่  
- โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 11 
ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าจังหวัด เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เรียนให้มีทักษะ 

ความรู้ ความช านาญ  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
- โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
- โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 



๔๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ ให้สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 12 
 จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- โครงการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
กลยุทธ์ที่ 13 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

พันธกิจที่ 2   
วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด  รู้จักท า  รู้จักตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาได้ 
เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนและผู้สอน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อ
ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่14 
ส่งเสริมและสนับสนุนครู จัดท างานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน ตามประเภทหรือสาขางาน   
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
- โครงการส่งเสริมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 15 
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ตามประเภท

หรือสาขางาน 
- โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
กลยุทธ์ที ่16 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันตามความ 

สามารถหรือตามความสนใจ 
- โครงการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
- โครงการส่งเสริมด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



๔๒ 

 

พันธกิจที่ 3   
วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษย์สัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ 
ชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 17  
จัดให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือ

สถานศึกษาเครือข่าย 
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 18 
ส่งเสริมการมจีิตอาสาด้านการให้บริการแก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 19 
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 20 
ก าหนดแนวทางพัฒนารูปแบบงานแนะแนวทางการศึกษา 
- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

พันธกิจที่ 4 
วิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย 
สามารถด ารงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกในด้านความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  
มีความตระหนักและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนาธรรมที่ดีงาม รวมถึงเคารพในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ปลูกฝังด้านจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

กลยุทธ์ที่ 21 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านปลูกฝังคุณธรรมและตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 22 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ที่ 23 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านประชาธิปไตยและความรู้รักสามัคคี 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
- โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยตามวิถีแห่งความพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 24 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 25  
สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องค่านิยม 12 ประการ 
- โครงการอบรมความรู้และความเข้าใจในค่านิยม 12 ประการ 
กลยุทธ์ที่ 26  
ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นวิถีไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๔ 

 

3.7  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการ

สอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลการเรียน ให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน  

จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
1.2) กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอก 
1.3) กิจกรรมอบรมจากวิทยากรภายนอก 
1.4) กิจกรรม ติวสอบ V-Net 
1.5) กิจกรรม ติวสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
2.1)   กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้  
        (สอบกลางภาค/ปลายภาค) 
2.2)   กิจกรรมแก้ผลการเรียน (แก้เกรด) 

   



 

 

๔๕ 

 

 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. 
 

4. 
 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
 
โครงการอาชีวพัฒนาชุมชน 
4.1)   กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 

   

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

โครงการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมสอบ V-Net 
1.2) กิจกรรมสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
1.3) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
2.2) พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.3) กิจกรรมติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.4) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
 

   



 

 

๔๖ 

 

 
3. 
 

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
3.1) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 
1.1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน 
      ตามบริบทของสถานศึกษา 
1.2) กิจกรรมการจัดท าแผนการสอนและ 
      สื่อการสอน 
1.3) กิจกรรมการทดสอบการสอนและการ 
      นิเทศการสอน 
1.4) กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนแบบ ทวิภาคี 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
2.1) กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการเรียนการ 
      สอนแบบบูรณาการฯ 
 

   

 
 



 

 

๔๗ 

 

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 

   2. 
   3. 

 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
1.1) กิจกรรมจัดท าเอกสารลงนามความร่วมมือฯ 
      กับหน่วยงานและสถานประกอบการ (MOU) 
1.2) กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการสอนร่วมกับ 
      สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
โครงการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน จากศูนย์ 
      พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
3.2) กิจกรรมอบรมภาษากัมพูชา 
3.3) กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 
4.1) กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนแบบ ทวิภาคี 

   



 

 

๔๘ 

 

กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

โครงการระบบการบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
1.1) กิจกรรมติดตามข้อมูลการขาด ลา มาสาย 
1.2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
1.3) กิจกรรมก ากับดูแลระเบียบวินัย 
1.4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
1.5) กิจกรรมสวัสดิการเพ่ือนักเรียน นักศึกษา 
 
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน  
3.1) กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน นักศึกษา 
 

   

พันธกิจที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร    



 

 

๔๙ 

 

 
 
 
 
 

1.1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคู่มือครู  
1.2) กิจกรรมประชุมประจ าสัปดาห์ 
1.3) กิจกรรมประชุมประจ าภาคเรียน 
1.4) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio)  
 

 
กลยุทธ์ที ่7  การอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าแผนการสอน 
1.2) กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
      ภายนอก 
1.3) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู 
      และบุคลากร   

   

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.4) กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพภายใน 

1.5) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 
1.6) กิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับครูและบุคลากร 
1.7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน 
      ประจ าสาขาวิชา 

   



 

 

๕๐ 

 

1.8) กิจกรรมอบรมสัมมนาตามสาขาหรือตาม 
      ภาระหน้าที่งานเก่ียวข้อง 
1.9) กิจกรรมอบรมการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
      งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 

 
กลยุทธ์ที ่8  ส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพคร ู

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      ส าหรับครูและบุคลากร 
 

   

 
กลยุทธ์ที ่9  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญก าลังใจ 
1.1) กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ประจ าภาคเรียน (Portfolio) 
1.2) กิจกรรม สหะวาระวันเกิด 

   



 

 

๕๑ 

 

 1.3) กิจกรรม เยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้ 
1.4) กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
1.5) กิจกรรม วันสงกรานต์ 
1.6) กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ  
 

 
พันธกิจที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรี ยนการ

สอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 10 ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU เดิม และเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการแห่งใหม่  

ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 

 
 

 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
1.1) กิจกรรมจัดท าเอกสารลงนามความร่วมมือฯ 
      กับหน่วยงานและสถานประกอบการ (MOU) 
 

   

 
 



 

 

๕๒ 

 

กลยุทธ์ที่ 11 ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าจังหวัด เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ  ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 

 
 

 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน จากศูนย์ 
      พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
 

   

 
พันธกิจที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรี ยนการ

สอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสั มพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ ให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 12 จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 

 
 
 
 

โครงการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 
1.1) งานจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
1.2) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 
      สารสนเทศของสถานศึกษา 

   



 

 

๕๓ 

 

 
2. 
 
 

 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
2.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2.2) งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
2.3) งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 
 

   

 
พันธกิจที่ 2 วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด  รู้จักท า  รู้จักตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้ 
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สอน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนครู จัดท างานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน ตามประเภทหรือสาขางาน   
 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 

   



 

 

๕๔ 

 

 
 
 

2. 

1.2) กิจกรรมอบรมการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
      งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 
โครงการส่งเสริมด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
2.1) กิจกรรมการน าเสนอผลงานครูด้านนวัตกรรม  
      สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 

 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ตามประเภทหรือสาขางาน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 

  2. 

โครงการส่งเสริมด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
1.1) งานเปิดบ้านการเรียนรู้ Open House 
โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
2.1) กิจกรรมการน าเสนอท าโครงงานของนักเรียน  
      นักศึกษา 

   

 



 

 

๕๕ 

 

กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันตามความ สามารถหรือตามความสนใจ 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
1.2) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.3) กิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน 
1.4) กิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย ธ.ธนชาติ 
1.5) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย 

   

พันธกิจที ่3 วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 

เป้าประสงค์ ชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่ 17 จัดให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือสถานศึกษาเครือข่าย  
 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 

โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1.1) กิจกรรมพ่ีสอนน้อง (โรงเรียนเครือข่าย) 

   



 

 

๕๖ 

 

2. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
2.1) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมการมจีิตอาสาด้านการให้บริการแก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 

2. 

โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1.1) กิจกรรมท าความสะอาดวัดในชุมชนใกล้เคียง 
1.2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1.3) กิจกรรมออกร้านงานกาชาดประจ าปี 
 
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
2.1) งานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
      โรงเรียนเครือข่ายและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 

   

 
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 

2. 
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
2.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือส าหรับ 

   



 

 

๕๗ 

 

      บุคคลภายนอก 
2.2) กิจกรรมอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
      เบื้องต้นส าหรับบุคคลภายนอก 
2.4) กิจกรรมการตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นส าหรับ 
      บุคคลภายนอก 
2.5) กิจกรรมอบรมการตรวจเช็คไฟฟ้าในอาคาร 
      เบื้องต้นส าหรับบุคคลภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 20 ก าหนดแนวทางพัฒนารูปแบบงานแนะแนวทางการศึกษา 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
1.1) กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพใน ร.ร.เครือข่าย 
1.2) กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.3) งานประชาสัมพันธ์และเพ่ิมยอดการรับสมัคร 
1.4) งานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
      โรงเรียนเครือข่ายและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 

   

พันธกิจที ่4 วิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกในด้านความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความตระหนักและร่วมสืบสาน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนาธรรมที่ดีงาม รวมถึงเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี 



 

 

๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ปลูกฝังด้านจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านปลูกฝังคุณธรรมและตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา 
1.1) กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
1.2) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
1.3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

   

กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.1) กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม 
      พระชนม์พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
1.2) กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม 
      พระชนม์พรรษา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 
1.3) กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
1.4) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
 

   

 



 

 

๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านประชาธิปไตยและความรู้รักสามัคคี 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
1.1) กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน นักศึกษา 
1.2) กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
      และการเลือกตั้ง 
 
โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 
2.1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
2.2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
2.3) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
2.4) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู 
 

   

 

พันธกิจที ่4 วิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกในด้านความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความตระหนักและร่วมสืบสาน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนาธรรมที่ดีงาม รวมถึงเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยตามวิถีแห่งความพอเพียง 
 



 

 

๖๐ 

 

กลยุทธ์ที่ 24 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
2.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือส าหรับ 
      บุคคลภายนอก 
 
โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 
3.1) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

   

 

กลยุทธ์ที่ 25 สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องค่านิยม 12 ประการ 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 

 
โครงการอบรมความรู้และความเข้าใจในค่านิยม 12 
ประการ 
 

   

 



 

 

๖๑ 

 

กลยุทธ์ที่ 26 ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นวิถีไทย 
1.1) กิจกรรมวันครู 
1.2) กิจกรรมวันไหว้ครู 
1.4) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
1.5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1.6) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
1.7) กิจกรรมวันสงกรานต์ 
1.8) กิจกรรมการแสดงงานเทศกาลผีเสื้อปางสีดา 
 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
3.1) กิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย ธ.ธนชาติ 
 
 
 

   



 

 

๖๒ 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

พันธกิจที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้าน การเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็คทรอนิคส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ และเทคนิคยานยนต์ 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามสมรรถนะในสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลการเรียน ให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน  

จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
1.2) กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอก 

       



 

 

 

 

 
 

 

1.3) กิจกรรมอบรมจากวิทยากรภายนอก 
1.4) กิจกรรม ติวสอบ V-Net 
1.5) กิจกรรม ติวสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
2. 
 
 
 
 

3. 
 

4. 
 

โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
2.1)   กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้  
        (สอบกลางภาค/ปลายภาค) 
2.2)   กิจกรรมแก้ผลการเรียน (แก้เกรด) 
 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
 
โครงการอาชีวะพัฒนาชุมชน 
4.1)   กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
 

       

 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 

โครงการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
1.1)   กิจกรรมสอบ V-Net 
1.2)   กิจกรรมสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
1.3)   กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
2.2) พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.3) กิจกรรมติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.4) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
 
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
3.1) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

       



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 
1.1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน 
      ตามบริบทของสถานศึกษา 
1.2) กิจกรรมการจัดท าแผนการสอนและ 
      สื่อการสอน 
1.3) กิจกรรมการทดสอบการสอนและการ 
      นิเทศการสอน 
1.4) กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนแบบ ทวิภาคี 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
2.1) กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการเรียนการ 
      สอนแบบบูรณาการฯ 
 

       

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
1.1) กิจกรรมจัดท าเอกสารลงนามความร่วมมือฯ 
      กับหน่วยงานและสถานประกอบการ (MOU) 
1.2) กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการสอนร่วมกับ 
      สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
 
โครงการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) 
 
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน จากศูนย์ 
      พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
3.2) กิจกรรมอบรมภาษากัมพูชา 
3.3) กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 

       



 

 

 

 

 
4. 
 
 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 
4.1) กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนแบบ ทวิภาค ี

กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

โครงการระบบการบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
1.1) กิจกรรมติดตามข้อมูลการขาด ลา มาสาย 
1.2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
1.3) กิจกรรมก ากับดูแลระเบียบวินัย 
1.4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
1.5) กิจกรรมสวัสดิการเพ่ือนักเรียน นักศึกษา 
 
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน  
3.1) กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน นักศึกษา 
 

       

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่ 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคู่มือครู  
1.2) กิจกรรมประชุมประจ าสัปดาห์ 
1.3) กิจกรรมประชุมประจ าภาคเรียน 
1.4) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio)  
 

       

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่7  การอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าแผนการสอน 
1.2) กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
      ภายนอก 
1.3) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู 
      และบุคลากร   
1.4) กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพภายใน 
1.5) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 
1.6) กิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับครูและบุคลากร 
1.7) กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน 
      ประจ าสาขาวิชา 
1.8) กิจกรรมอบรมสัมมนาตามสาขาหรือตาม 
      ภาระหน้าที่งานเก่ียวข้อง 
1.9) กิจกรรมอบรมการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
      งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 

       



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่8  ส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      ส าหรับครูและบุคลากร 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่9  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญก าลังใจ 
1.1) กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ประจ าภาคเรียน (Portfolio) 
1.2) กิจกรรม สหะวาระวันเกิด 
1.3) กิจกรรม เยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้ 
1.4) กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
1.5) กิจกรรม วันสงกรานต์ 
1.6) กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ  
 

       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 10 ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ MOU เดิม และเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการแห่งใหม่  
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 

 
 

 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
1.1) กิจกรรมจัดท าเอกสารลงนามความร่วมมือฯ 
      กับหน่วยงานและสถานประกอบการ (MOU) 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 11 ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าจังหวัด เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ  ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 

 
 

 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมอบรมทักษะฝีมือแรงงาน จากศูนย์ 
      พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ ให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 12 จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 

 
 
 
 
 

2. 
 
 

โครงการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 
1.1) งานจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
1.2) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 
      สารสนเทศของสถานศึกษา 
 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
2.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2.2) งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
2.3) งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
 

       

 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

พันธกิจที่ 2 วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด  รู้จักท า  รู้จักตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้ 
เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สอน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนครู จัดท างานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน ตามประเภทหรือสาขางาน   
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 

2. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
1.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าสื่อการสอน 
1.2) กิจกรรมอบรมการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
      งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 
โครงการส่งเสริมด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
2.1) กิจกรรมการน าเสนอผลงานครูด้านนวัตกรรม  
      สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 

       

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน จัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ตามประเภทหรือสาขางาน 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 

2. 

โครงการส่งเสริมด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
1.1) งานเปิดบ้านการเรียนรู้ Open House 
 
โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
2.1) กิจกรรมการน าเสนอท าโครงงานของนักเรียน  
      นักศึกษา 
 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันตามความ สามารถหรือตามความสนใจ 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
1.1) กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
1.2) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.3) กิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน 
1.4) กิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย ธ.ธนชาติ 
1.5) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

พันธกิจที ่3 วิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษย์สัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ ชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่ 17 จัดให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือสถานศึกษาเครือข่าย  
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 

2. 

โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1.1) กิจกรรมพ่ีสอนน้อง (โรงเรียนเครือข่าย) 
 
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
2.1) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

       

 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมการมจีิตอาสาด้านการให้บริการแก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 

2. 

โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1.1) กิจกรรมท าความสะอาดวัดในชุมชนใกล้เคียง 
1.2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1.3) กิจกรรมออกร้านงานกาชาดประจ าปี 
 
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
2.1) งานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
      โรงเรียนเครือข่ายและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 

2. 
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
2.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือส าหรับ 
      บุคคลภายนอก 
2.2) กิจกรรมอบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
      เบื้องต้นส าหรับบุคคลภายนอก 
2.4) กิจกรรมการตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นส าหรับ 
      บุคคลภายนอก 
2.5) กิจกรรมอบรมการตรวจเช็คไฟฟ้าในอาคาร 
      เบื้องต้นส าหรับบุคคลภายนอก 

       

 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 20 ก าหนดแนวทางพัฒนารูปแบบงานแนะแนวทางการศึกษา 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
1.1) กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพใน ร.ร.เครือข่าย 
1.2) กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพในพ้ืนที่เป้าหมาย 
1.3) งานประชาสัมพันธ์และเพ่ิมยอดการรับสมัคร 
1.4) งานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
      โรงเรียนเครือข่ายและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

พันธกิจที ่4 วิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มีจิตส านึกในด้านความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความตระหนักและร่วมสืบสาน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนาธรรมที่ดีงาม รวมถึงเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคี 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ปลูกฝังด้านจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านปลูกฝังคุณธรรมและตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนา 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา 
1.1) กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
1.2) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
1.3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

       

 
 

 

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.1) กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม 
      พระชนม์พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
1.2) กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม 
      พระชนม์พรรษา พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 
1.3) กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
1.4) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านประชาธิปไตยและความรู้รักสามัคคี 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
1.1) กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน นักศึกษา 
1.2) กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
      และการเลือกตั้ง 
 
โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 
2.1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
2.2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
2.3) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
2.4) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู 
 

       

 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยตามวิถีแห่งความพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 24 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
2.1) กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือส าหรับ 
      บุคคลภายนอก 
 
โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ต้านภัยยาเสพติด 
3.1) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

       

 

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 25 สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องค่านิยม 12 ประการ 
 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 

 
โครงการอบรมความรู้และความเข้าใจในค่านิยม 12 
ประการ 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 26 ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ที ่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นวิถีไทย 
1.1) กิจกรรมวันครู 
1.2) กิจกรรมวันไหว้ครู 
1.4) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
1.5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1.6) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
1.7) กิจกรรมวันสงกรานต์ 
1.8) กิจกรรมการแสดงงานเทศกาลผีเสื้อปางสีดา 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการทดสอบความรู้ ทักษะทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
3.1) กิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย ธ.ธนชาติ 
 

       

 
  



  

 

ส่วนที่ 5 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
จึงก าหนดใช้รูปแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA  (Plan-วางแผน, Do-ปฏิบัติ, Check-ตรวจสอบ, 
Act-การด าเนินการให้เหมาะสม)  ซึ่งตรงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

5.1 การก ากับติดตาม  
 5.1.1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดระบบการก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและแผนงานหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลา
ด าเนินการ และงบประมาณ 
 5.1.2 สถานศึกษาจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างการ
ด าเนินการและสิ้นสุดการด าเนินการ  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
 

5.2 การตรวจสอบ 
 5.2,1 การตรวจสอบหรือประเมินภายใน  สถานศึกษาจะประเมินตนเองเป็นการภายใน โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัด
บุคลากร  การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล  ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนางานและการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
 5.2.2 การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก สถานศึกษาจะได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอก
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษา และเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

5.3 การรายงาน 
5.3.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน 
5.3.3 สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือรายงานภาพรวมของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา คุณภาพสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งผลส าเร็จ อุปสรรค 
ปัญหา ด้านปัจจัย กระบวนการและสิ่งที่สถานศึกษาจะด าเนินการต่อไป  เมื่อจัดท ารายงานเรียบร้อยแล้วต้อง
น าเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง   ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง   ผู้จัดการ   รองประธานกรรมการ 

3. นายเกษม   ณรงค์เพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

4. นายธนาพล   สุขชนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

5. นายวิเชียร   สุคนธประทีป  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

6. นางศิริมณฑ์   เพชรจิราวัฒน์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 

7. นางสาวอารีย์ ดวงจันค า  ผู้แทนครู  กรรมการ 

8. นายสมพร    ฉลวย             ผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง   ลงชื่อ ........................................................ 

2. ผศ.ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง   ลงชื่อ ........................................................ 

3. นายเกษม   ณรงค์เพชร  ลงชื่อ ........................................................ 

4. นายธนาพล   สุขชนะ   ลงชื่อ ........................................................  

5. นายวิเชียร   สุคนธประทีป  ลงชื่อ ........................................................ 

6. นางศิริมณฑ์   เพชรจิราวัฒน์  ลงชื่อ ........................................................ 

7. นางสาวอารีย์ ดวงจันค า  ลงชื่อ ........................................................ 

8. นายสมพร    ฉลวย             ลงชื่อ ........................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อคณะผู้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

คณะผู้จัดท า 

 
1. นายสมพร  ฉลวย   ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวอารีย์  ดวงจันค า  คณะท างาน 

3. นายวิวัฒน ์  บุญจ้อย   คณะท างาน 

4. นายพิชัย  รัตนอุดม  คณะท างาน 

5. นางกชพรรณ  เฉียงกระโทก  คณะท างาน 

6. นางนัฎชานันท์  หน่อค า   คณะท างาน 

7. นายอัศดาวุธ  ปั้นเอี่ยม   คณะท างาน 

8. นางสาวอริสรา  จิตขันธี   คณะท างาน 

9. นายวิชญ์พล  วิไชย   คณะท างาน 

10. นายสมเดช  จากก่ิง   คณะท างาน 

11. นางสาวขวัญฤดี  หงส์ศรี   คณะท างาน 

12. นางสาวนันท์นภัส ครึกกระโทก  คณะท างานและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว   ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561–2563 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว แล้ว 
เห็นชอบให้ด าเนินการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2561–2563 ได้ 
 
  
     (ลงชื่อ) 
            ( นายเกษม  ณรงค์เพชร ) 

       ประธานคณะกรรมการบริหาร 
        วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 
 

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนา บน

หลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การ

ค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึง

การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการ

ด ารงชีวิต 

 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ

จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1. พอประมาณ กับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้

ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมี เหตุผล และมี ภูมิคุ้มกัน ในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ

ยั่งยืนของผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท า

ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่าง

สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1  กิจกรรมการออม 

1.2  กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 

 2.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

  2.1  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 

  2.2  กิจกรรมอาชีวะบริการ 

 3.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  3.1  กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน 

  3.2  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 

 4.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

  4.1  กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

( ปีการศึกษา 2561 – 2563 ) 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างต่อเนื่อง 
 
วิสัยทัศน์ 

 สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าหมาย   

สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขับเคลื่อน 

 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 

 1.2  จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดยสอดแทรกทั้ง

ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับอย่างเป็นระบบ



เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว สามารถน าไปประยุกต์ใช้น าไปขยายผลสู่ครอบครัว

และชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการขับเคลื่อน 

2.1 อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 อบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย 

แนวทางการขับเคลื่อน 

3.1 ให้สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างการเข้าร่วมโครงการ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา

การสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน 

3.2 จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน การประสานกรด าเนินงานของเครือข่าย 

 3.3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการขับเคลื่อน 

4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดท าสื่อรูปแบบ

ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ 

4.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการขับเคลื่อน 

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล 

5.2 ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล 

5.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 

สังคมได้คาดหวังว่าสถานศึกษาจะเป็นแหล่งที่หล่อหลอมและสร้างผู้เรียนให้มีความดี     ความเก่งและมี

ความสุขท่ามกลางสังคมซึ่งก าลังประสบวิกฤตหลาย ๆ ด้านในปัจจุบัน   ความคาดหวังดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของ

สถานศึกษาซึ่งต้องปฏิบัติอยู่แล้วประกอบกับได้รับนโยบายทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดการศึกษาโดยใช้ “คุณธรรมน าความรู้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของ

เศรษฐกิจ อันประกอบด้วย 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี) และ 2 เงื่อน (ความรู้ คุณธรรม) โดย

มุ่งผลสมดุล ยั่งยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)  

ดังนั้นสถานศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการบริหารจัดการและ

จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วย

เหนือรวมทั้งสามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ 

และประการส าคัญที่สุดคือได้น้อมน าพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพ่ือสนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณ

ในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี 
 

ลักษณะสถานศึกษาอาชีวศึกษาพอเพียง 

สถานศึกษาท่ีด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะ ดังนี้ 
 

1. ด้านการบริหารจัดการ 

  1.1 มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศึกษา 

  1.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

  1.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถานศึกษา 



  1.4 มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา 

และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.5 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ผู้เกี่ยวข้อง 

  1.6 มีคณะท างานติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

  1.7 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

  1.8 มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ 
 

 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.2 มีการจัดท าแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

และมีผลงานผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ 

  2.4 มีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่สู่

ชุมชน 

  2.5 มีการวัดผลประเมินผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา  และน าผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

                  2.6 ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน าสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่สู่

ครอบครัว ชุมชน องค์กร และหน่วยงาน 

 

3.  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.1 ด าเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน 

3.2 เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการด้วยความสมัครใจหรือจิตอาสา 

3.3 กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา 

3.4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ /สังคม

สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้ โดย 



   3.4.1 พอประมาณกับภูมิสังคม สอดคล้องกับความต้องการ/ความจ าเป็นของ

สถานศึกษาและคนในชุมชน เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ความคิก ความเชื่อและวิถีชีวิต 

   3.4.2 สมเหตุสมผล คือมีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก

วิชาการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจัดกิจกรรม 

   3.4.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการวางแผนกิจกรรมได้ค านึงถึงความเสี่ยงในการด าเนิน

โครงการ โดยมีข้อเสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

   3.4.4 ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เข้าร่วม โดยต้องส่งเสริมความรอบรู้ 

เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ระเบียบวินัย สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต 

กตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝุรู้ และจิตส านึกในการท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

3.5 เป็นกิจกรรมที่หลายฝุายมีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา  หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ

และชุมชน 

3.6 ผลสุดท้ายคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรมที่สอดคล้องกับ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

   4,1  ผู้บริหารสถานศึกษา  

     4.1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.1.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

     4.1.3  ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็น

แบบอย่างที่ด ี

     4.1.4   เผยแพร่หลักการ แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.2  ครู 

     4.2.1  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.2.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาผู้เรียน 

            4.2.3  ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น

แบบอย่างที่ด ี

     4.2.4  เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



   4.3  บุคลากรทางการศึกษา 

     4.3.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.3.2  น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

     4.3.3  ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

     4.3.4  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.4  นักเรียน 

     4.4.1  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.4.2 น าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและการ

ด าเนินชีวิต 

     4.4.3  เผยแพร่หลักการ  แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.5  ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 

     4.5.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.5.2 ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.5.3  เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.5.4  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
ผลและความคาดหวัง 

 สถานศึกษาด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของผู้บริหาร 

1.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ  

1.2  ใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร เช่น บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3  วางแผนและก ากับการปฏิบัติตามแผนโดยอาศัยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เพ่ือผล ๔ มิต ิ

1.4  บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 

1.5  ประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 



2. ลักษณะของครู 

2.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถี ชีวิตแบบ

พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

2.2  ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  2.3  จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือผล 4 มิต ิ

2.4  ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 

2.5  ส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
 

3. ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา 

3.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
 
3.2  ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือผล 4 มิต ิ

3.3  ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 

3.4  มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
 

4. ลักษณะของผู้เรียน 

4.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

4.2  ปรับปรุงวิธีการเรียนและการท างานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือผล 4 มิต ิ

4.3  เรียนรู้และท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคค ี

4.4  มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
 

5. ลักษณะของชุมชน 

5.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบอย่างการมีวิถีชีวิตพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

 5.2  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  



6.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

  6.1  มีแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.2  สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่นและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  6.3  บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

  6.4  มีสถานที่ให้บริการชุมชน 

 

พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 

หมวด 1  บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 

หมวด 2  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

หมวด 3  ระบบการศึกษา 

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 

หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 

 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 

หมวด 1  บททั่วไป 

หมวด 2  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

หมวด 3  สถาบันการอาชีวศึกษา 

   ส่วนที่ 1  การจัดตั้ง 

  ส่วนที่ 2  การด าเนินการ 

  ส่วนที่ 3  สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน 

  ส่วนที่ 4  ต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ 1  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

หมวด 4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

หมวด 5  การเงินและทรัพยากร 

หมวด 6  บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติ 

โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

หมวด 1  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หมวด 2  โรงเรียนในระบบ  

ส่วนที่ 1  การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ 

ส่วนที่ 2  ทรัพย์สินและบัญชี 

ส่วนที่ 3  การอุดหนุนและส่งเสริม 

ส่วนที่ 4  กองทุน 

ส่วนที่ 5  การสงเคราะห์ 

ส่วนที่ 6  การคุ้มครองการท างาน 

ส่วนที่ 7  การก ากับดูแล 

ส่วนที่ 8  มารยาท วินัยและหน้าที ่

ส่วนที่ 9  การโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 

ส่วนที่ 10  การเลิกกิจการและการช าระบัญชี 

ส่วนที่ 11  การอุทธรณ์     

หมวด 3  โรงเรียนนอกระบบ 

หมวด 4  พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมวด 5  บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษา 
 

นโยบายและเป้าหมาย Road Map แผนงานที่ส าคัญ 

 

1. ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 

3. จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์ ครบทุกห้อง 

4. ส่งเสริมให้เด็กเรียนท่องจ าให้น้อยลง เน้นฝึกคิดวิเคราะห์ 

5. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน 

6. ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

7. ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 

8. จะผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 

10. ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด 

11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  

( พ.ศ. 2555 – 2569 ) 
 

ภารกิจและนโยบาย 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์การ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
1. รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
2. ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเปูาหมาย
ใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

3. จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควต้า  
5. เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

1. จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย  
2. จัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่ มจั งหวัด ๑๘ กลุ่มจั งหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง  
3. จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
4. ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
5. มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

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

6. ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

7. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น / อ ง ค์ ก ร  ร่ ว ม จั ด อ า ชี ว ศึ ก ษ า ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  ส ถ า น
ประกอบการ  อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 



8. จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

9. เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
1. ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based 
Learning Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์
จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัต ิ

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่
ครู    รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย  ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษอาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
2. ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิ ษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3. เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 



4.   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
2. ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , 
การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

3. ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4. ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้ 

- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวง
แรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ  
UNIVOC ฯลฯ  

- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 
ญี่ปุุน  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 

 
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ

คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เปูาหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพท้ังในด้าน 

1. สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2. ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดย
เน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4. เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับ
และเชิงรุกได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับ
สากล 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประกอบด้วย 4 นโยบาย  
10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และโครงการ 93 โครงการ ดังนี้ 

 
นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 



เปูาหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ 
ได้ ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอก
ระบบให้เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

 
นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

เปูาหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

   2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ 
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์ 

 
นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

เปูาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

นโยบายที่   ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เปูาหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 

 

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
 

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

  สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 

6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

8. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  

( พ.ศ.2560 - 2564 ) 
 

ยุทธศาสตร์  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนา

ประเทศ  

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

สรุปวิธีการจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. ค่าเล่าเรียน จัดสรรให้ผู้เรียนตามอัตราค่าใช้จ่ายรายหัว 

2. ค่าหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดสรรให้สถานศึกษาบริหารจัดการ 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรให้สถานศึกษา แล้วส่งต่อให้ผู้ปกครอง

จัดซื้อเอง 
 

หมวดค่าเล่าเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณค่าเล่าเรียน ให้แก่ผู้เรียนทั้งประเทศ  ตามอัตราค่าใช้จ่ายต่อ

หัวที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในแต่ละระดับและประเภท ดังนี้ 

การศึกษาในระบบ 

- ปวช. (พาณิชยกรรม)    คนละ 4,900 บาทต่อปี 
 

หมวดหนังสือเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนให้แก่สถานศึกษา  ส าหรับบริหารจั ดการได้

เองตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดวิธีการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ และให้มีการจัดระบบหนังสือยืมเรียน

เพ่ือส่งต่อให้นักเรียนในรุ่นต่อๆ ได้น าหนังสือไปใช้ ทั้งนี้ การด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษานั้น  

ก าหนดให้จะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษากับภาคี 4 ฝุาย ซึ่ง

ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง กรรมการนักเรียน และผู้แทนชุมชน 

 ส าหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนตามรายหัว มีดังนี้ 

การศึกษาในระบบ 

- ปวช.     คนละ 500 บาทต่อปี 
 

แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณารายชื่อนักเรียน (ตามบัญชีที่ ศธ.อนุญาต) 

2. เชิญผู้จ าหน่ายหนังสือในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อ 

3. จัดนิทรรศการหนังสือเรียนเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ/ราคา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝุาย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 

5. จัดซื้อหนังสือเรียนจากผู้ประกอบการได้อย่างเสรีตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง 

6. สถานศึกษาประทับตรา “หนังสือยืมเรียน” 



7. จัดท าบัญชีควบคุมการยืมหนังสือเรียน 

8. จัดท าระบบให้นักเรียนมีหนังสือเรียน และสามารถส่งต่อยังรุ่นต่อไป 

หมวดอุปกรณ์การเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่

ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ

อุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง และให้น าใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงินสดนั้น มาเป็นหลักฐานแสดงกับ

สถานศึกษา โดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝุายอีกชั้นหนึ่ง 

 ส าหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตามรายหัว มีดังนี้ 

- ปวช.     คนละ 230 บาทต่อภาคเรียน 

แนวด าเนินการของสถานศึกษาจัดสรรเงินให้ผู้ปกครองส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  

1. สถานศึกษาส ารวจผู้ขอใช้สิทธิ์และส ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์การเรียน 

2. ส ารวจผู้จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนในพื้นท่ี 

3. จัดท าแผนจัดหาอุปกรณ์การเรียน โดยก าหนดรายการปริมาณและคุณภาพ (Block Grant) 

4. เบิกจ่ายเงินให้ผู้ปกครองและจัดท าบัญชีควบคุม 

5. ผู้ปกครองน าใบเสร็จการซื้ออุปกรณ์การเรียนมาแสดงกับสถานศึกษา โดยมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงิน

สดที่ได้รับ 

6. กรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝุาย ร่วมกันตรวจสอบในภาพรวม 

7. สถานศึกษาจัดท ารายงานเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมวดเครื่องแบบนักเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่

ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ

เครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเอง และให้น าใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงินสดนั้น มาเป็นหลักฐานแสดงกับ

สถานศึกษา โดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝุายอีกชั้นหนึ่ง 

 ส าหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนตามรายหัว มีดังนี้ 

- ปวช.     คนละ 900 บาทต่อปี 

ทั้งนี้ รายการเครื่องแบบนักเรียนที่ก าหนดจะจัดสรรคือ คนละ 2 ชุดต่อปี ตามราคามาตรฐานคุณภาพ  

ซึ่งหากผู้ปกครองรายใดจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาสูงกว่าก็จะต้องรับภาระในราคาส่วนต่างเอง และหาก

ผู้ปกครองมีชุดเครื่องแบบนักเรียนเพียงพออยู่แล้ว ก็สมารถน าเงินไปซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดกีฬา ชุด

ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีได้ 



นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดให้ส ารวจผู้ปกครองที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่รับค่าเครื่องแบบนักเรียน โดย

ถือเป็นนโยบายที่ทุกสถานศึกษาต้องการรณรงค์ให้มีการเสียสละส าหรับผู้มีฐานะดี ซึ่งสถานศึกษาจะได้มีหนังสือ

ตอบขอบคุณและเชิดชูเกียรติผู้ปกครองที่ประสงค์สละสิทธิ์  และจะมีการน าเงินกองทุนที่ได้จากการสละสิทธิ์ไป

ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ด้อยโอกาสต่อไป 

แนวด าเนินการของสถานศึกษาจัดสรรเงินให้ผู้ปกครองส าหรับจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

1. สถานศึกษาส ารวจผู้ขอใช้สิทธิ์รับเงินไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

2. ส ารวจร้านค้าจ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในพื้นที่/กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน 

3. จัดท าแผน/จัดนิทรรศการหรือเสนอตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียนเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ และ

ราคา 

4. เบิกจ่ายเงินให้ผู้ปกครองและจัดท าบัญชีควบคุม 

5. ผู้ปกครองน าใบเสร็จการซื้อเครื่องแบบนักเรียนมาแสดงกับสถานศึกษา โดยมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า

เงินสดที่ได้รับ 

6. กรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝุาย ร่วมกันตรวจสอบในภาพรวม 

7. สถานศึกษาจัดท ารายงานเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

หมายเหตุ  กรณีผู้ไม่ขอรับสิทธิ์ สถานศึกษาจะมีหนังสือตอบขอบคุณ 
 
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาส าหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี 

2. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อคนต่อปี 

3. ทัศนศึกษานอกสถานที โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี 

4. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์โดยจัดอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี 

ซึ่งในรายละเอียดการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 

ฝุาย  ควรจะมีการพิจารณาร่วมกันโดยค านึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นหลัก 

ส าหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีดังนี้ 

การศึกษาในระบบ 

- ปวช.     คนละ 475 บาทต่อภาคเรียน 

 



มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2561 
 

  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

           มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน   

9 ตัวบ่งชี้  9 ประเด็น การประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ด้านความรู้ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมิน

ครั้งแรก เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนที่ครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร  (ที่มีสิทธิ์ส าเร็จ

การศึกษา) จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

           ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรกเทียบกับ

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

ระดับปวช. 

  ประเมินทฤษฎี     20 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

  ประเมินปฏิบัติ     80 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม   

  รวม 100 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 



 
ระดับปวส. 
  ประเมินทฤษฎี     40 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
  ประเมินปฏิบัติ     60 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
  รวม 100 %  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

การค านวณ 
                          จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก 
 ร้อยละ                                                                                               x 100 
                         จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ประเด็นการประเมินด้านความรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

1. หลักฐานการก าหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส.แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา

งานเกี่ยวกับ 
 3.1  ข้อมูลผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

           3.2   ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยผู้แทนสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ท่าน 

เกณฑ์การตัดสิน 

จากประเด็นพิจารณา 

สูตรค านวณ ค่าคะแนน    =                                                                     x  5 

๘๐ 



                             

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51  - 5.00 

ดี 3.51  - 4.50 

พอใช้ 2.51  - 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51  - 2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00  - 1.50 

 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ : ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน

หนึ่งปี และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเปูาหมายคือ จากสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถาน

ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและครอบคลุม

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 

3 ด้าน คือ 

          1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ

นิสัย และทักษะทางปัญญา 

          2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

          3. ด้านสรรถนะวิชาชพี ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 



การค านวณ 

 

                                                                                                     

                                                       

ประเด็นการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

          2. สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ

ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก

สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ

ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 

          4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 

          5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.51 – 

5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนผู้ตอบกลับ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

                 ร้อยละจากประเด็นพิจารณา 

สูตรค านวณ ค่าคะแนน    =                                                                     x  5 

                            ๘๐ 

ร้อยละ x 100 

                          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 



ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

ดีมาก 4.51  - 5.00 

ดี 3.51  - 4.50 

พอใช้ 2.51  - 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51  - 2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00  - 1.50 

 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : ระดับคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียน 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและ

ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและ

นันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

ประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

           1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

           2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 



          3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

         4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 

กิจกรรม 

         5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี

ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  

จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา : ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

          สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิม

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 



ประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

          1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

          2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

          4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

          5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก

สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4     4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา : ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และบริหารจัดการด้านครู บุคลากร จัดการเรียนการ

สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักสูตรทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และประกาศเกียรติคุณยกย่อง

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

            1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง

ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังสอนด้วยสื่อ 

เทคโนโลยี พร้อมเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือ

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงน าผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

พร้อมให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้า

รับการศึกษาหรืออบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิขาที่สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

           4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

           5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติ



คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ : ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อ แหล่ง

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณการเงิน 

            สถานศึกษามีการบริหารจัดการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการก ากับ

ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแล    ในการ

จัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง  

             มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติติงานประจ าปี เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า

การประกวด การแสดงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่ งเสริม

สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์

สิ่ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ง เสริมการด ารงตนตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                  งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหารครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 



ประเด็นการประเมินด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่

มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

            1. สถานศึกษามีการพัฒนา ก ากับดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษารวมถึงการใช้อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 

สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา  การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี

ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

           3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล     อย่างน้อย 

4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  

                   (1) มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  

                   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  

                   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือปูองกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย  

                   (4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน  

           4. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ 

งาน กิจกรรมต่าง ๆ            

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ค่าวัสดุฝกึ อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และการจัดกิจกรรมด้านรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 



เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ : ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษาและความร่วมมือขอ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและมีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม โดยความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการ
ก าหนดและถือปฏิบัติติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นการประเมินด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีความส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมถึงการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

            1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้องพร้อมสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างด ี



           2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและมี
การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
           3. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
           4. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน 
           5. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน จัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเปูาหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันพร้อมมีการประเมินผลการด าเนินการ
และตามเปูาหมายที่ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา 

            สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

 

 



ประเด็นการประเมินด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

          1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

          2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
        3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 
        4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หนว่ยงานที่เก ี ่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน และ
การบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
        5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมด้วยจิตสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมหรือ 5 แห่ง 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย : ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

         สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน จัดท านวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน า

ผลงานใปใช้ประโยชน์ในถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์

ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

          - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้  : 1) มีเปูาหมาย  2) มีการ

ระบุปัญหา  3) มีวิธีการด าเนินการ  4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  5) มีการวิวเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้

จากการด าเนินการ 

          - ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2  จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ  (ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 5 คน : 1 ชิ้นและระดับ ปวส.2 จ านวน 3 

คน : 1 ชิ้น ) 

ประเด็นการประเมินด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ 

            1.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน จัดท าและด าเนินการ

จัดประกวดหรือจัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

            2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน จัดท าและด าเนินการจัด

ประกวด หรือจัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

           3.  สถานศึกษาจัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

           4.  สถานศึกษา ได้น า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

จ านวนผลงานทั้งหมด ไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

           5. สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 



เกณฑ์การตัดสิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ  4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
นโยบายของสถานศึกษา 

 
         1. พัฒนาผู้ เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ในเชิงวิชาการทักษะทางวิ ชาชีพและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์สามารถประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

         2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          3. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ การบริหารความเสี่ยง ระบบดูแลผู้เรียน การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ การ

บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารการเงินงบประมาณ และการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

           4. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

           5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและผู้สนใจ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

           6. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬานันทนาการ 

           7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 

และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและกิจกรรมรณรงค์ ต่างๆ ภายใต้การมีส่วน

ร่วมของผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
 

ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

สถานศึกษาได้ ตระหนักถึ งการบริหารจัดการความเสี่ ย ง  จึ ง ได้ด า เนินการตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  

 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดคว ามทุกข์ 

ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ   ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน  

นิสิต  นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 

 การพัฒนานักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา          

มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน

กระบวนการทางการศึกษาที่ สถานศึกษาทุกแห่ งต้องด า เนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   นอกจาก

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การปูองกันและ 

การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเก่ียวข้องกับ ยาเสพติด 

ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ความปลอดภัย ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู 

อาจารย์ ทุกคน  ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยง

และผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  ๑   ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแห่งอบายมุข 

ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนสรุปสภาพปัญหายาเสพติดได้ ดังนี้  

 1. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่

กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา ท าให้จ านวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

 2. การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากใน

การปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจ าหน่ายเหมือนสินค้าจ าหน่ายตรงใน กลุ่มนักเรียน นิสิต  

นักศึกษา  

 3. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ท าให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่าง และ

อ่อนแอ 

 4. การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐที่ขาดเอกภาพ หน่วยงานไม่บูรณาการ ต่างคนต่างท า ขาด  ความ

ต่อเนื่อง ผู้ติดยาเสพติด  ยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้าย เป็นภาระของสังคม ท าให้ประเทศขาดศักยภาพ

ในการแข่งขันในเวทีโลก 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้

เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก  หน่วยงานและ

สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารทุกระดับน านโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ   จัดท า

แผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

บุคคล 
เด็กและเยาวชน 

ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 

ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น 

แตกแยก เหินห่าง 

สถานศึกษา 
สอนท่องจ า มุ่งวิชาการ 
ขาดการพัฒนารอบด้าน 

ชุมชน 
ยากไร้ อ่อนแอ 

หวังรอรับความช่วยเหลือ 

ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 



2. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส าคัญและมีจิตส านึก

ร่วมกันที่จะปกปูองคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรง

ร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่าย

คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้  เสริมสร้างจิตส านึก  ทักษะชีวิต  ภูมิคุ้มกัน

ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่ายแกน

น าทุกระดับในสถานศึกษา 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด    

ยาเสพติดและอบายมุข คือ  มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝูาระวัง  มาตรการ

บริหารจัดการ  ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์  ต้องมีแผนงาน  ต้องมี

ระบบข้อมูล  ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล  และไม่ไล่นักเรียนออก 

6. ผู้บริหารทุกระดับ อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจัดมาตรการ

เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ

วิชาชีพครู 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประกาศเม่ือวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

มีสาระส าคัญ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรหลัก  หน่วยงาน และสถานศึกษา  ด าเนินการ ดังนี้  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาน านโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสู่การปฏิบัติให้มีแผนปฏิบัติการคลอบคลุมกลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเปูาหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ  การ

ด าเนินงานที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล           

การด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 



และจัดท ามาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้วยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 

4. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

ใช้มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู 

5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน และผู้บริหารหน่วยงานและ

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

6. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา สรุปรายงานต้นสังกัดเพ่ือสรุปผลรายงานศูนย์

อ านวยการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  มีเปูาหมายเพ่ือให้

สถานศึกษาทุกแห่งปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพ  ได้ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 2  เปูาหมายสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมการป้องกัน  ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน  ดังนี้  

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือให้การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก าหนด

แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาพยายามปูองกันและแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้พ้นไป

เป็นภาระสังคม หรือสถาบันอื่น 

1.2 ขอให้องค์กรหลักท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการโดย   

ไม่ถือเป็นความผิดแต่จะพิจารณาเป็นความดีความชอบในการรายงานตามความจริง 

1.3 ขอให้องค์กรหลักย้ าสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่ จัดสถานศึกษา

เป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด 

 

เปูาหมาย 
สถานศึกษา 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

- ปลอดยาเสพติด 
- ปลอดสื่อลามกอนาจาร 
- ปลอดการพนัน 
- ปลอดการทะเลาะวิวาท 
- ความปลอดภัย 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  อาทิเช่น 

- โครงการห้องเรียนสีขาว 

- โครงการ TO BE NUMBER ONE 

- โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน   เพ่ือนที่ปรึกษา YC 

- จัดรายการออกเสียงตามสาย 

- จัดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  นิทรรศการยาเสพติด 

- จัดแข่งขันมินิมาราธอน 

- จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว 

- ให้ความรู้การปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย  ทักษะชีวิต   

- อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด 

- จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม, ค่ายทักษะชีวิต ,  ค่ายภาวะผู้น า  

- จัดกิจกรรมธนาคารความดี 

- จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี ส่งเสริมการเล่นดนตรี   

- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

- ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา  

- ตรวจปัสสาวะ 

- จัดสถานที่บ าบัดคลินิกเสมารักษ์ 

- จัดกิจกรรมฟ้ืนฟู 

- จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน  ฯลฯ 

2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 

2.1  ให้สถานศึกษาตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา น าสื่อลามกอนาจารเข้ามา

เผยแพร่ในสถานศึกษา 

2.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ, วีดีโอ, เทป, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ ให้

ความบันเทิงท่ีประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา  ได้แก่  

- ตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา น าสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่

ในสถานศึกษา 



- ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าสื่อ หนังสือ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อบริการแก่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ฯลฯ 

- กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ และให้รู้จักวิธีปูองกันตนเองอยู่ตลอดเวลา 
      

3. แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันและม่ัวสุม 

3.1  จัดกิจกรรมให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา รู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย และฝึก

ท างานเพ่ือหารายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ 

3.2  ปูองปรามมิให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้น

แหล่งที่อาจมั่วสุม 

3.3  ส่งอาจารย์ฝุายปกครองหรือประสานสารวัตรนักเรียนเพ่ือสุ่มตรวจนักเรียน นิสิต  นักศึกษา   

ที่อาจไปม่ัวสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพ้ืนที่ 
 

   กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่ 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้หลักประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

- ให้ปูองกันไม่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และ 

ตรวจค้นสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุม 

- ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาในการสุ่มตรวจนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งการพนันและแหล่ง

อบายมุขของชุมชน ฯลฯ 
 

4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 

4.1  ประสานต ารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ท าผิด

กฎหมาย 

4.2  ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือ

รายกลุ่ม และส่งครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพ่ือเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

4.3  ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพ่ิมโทษผู้ที่ท าผิดถูกตักเตือนมาแล้ว 

4.4  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ให้ครอบคลุม ตั้งแต่การก าหนดระเบียบ

วินัย กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.5  สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ต ารวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคม

และระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง 



 

กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  ได้แก่ 

- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นราย

กรณีหรือรายกลุ่ม และให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพ่ือเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน 

- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง 

และคาดโทษเพ่ิมส าหรับผู้ที่ท าผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว 

- ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนด

ระเบียบ วินัย กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

- ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และต ารวจ โดยมีระบบการ

สื่อสาร โทรคมนาคม และระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

- ให้ประสานกับต ารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ที่

ฝุาฝืน   ในขั้นกระท าผิดกฎหมาย ฯลฯ 
 

5. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 
5.1 ความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
5.2 ความปลอดภัยในด้านการใช้รถและถนน 
5.3 ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน และร่างกาย 
5.4 ความปลอดภัยด้านสุขภาพ  
  
กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ได้แก่ 

- ซ่อมและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ห้องเรียน และระบบไฟฟูา และความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและกฎจาราจร 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ให้ประสานกับต ารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  
ที่ฝุาฝืน  กฎจราจร 
 
การด าเนินงานกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 
 
      สถานศึกษาด าเนินการ 4 ต้อง คือ 

1. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของ
ปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ 

2. สถานศึกษาต้องมีแผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา 



3. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการด าเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการปูองกัน ระบบด้านการเฝูา
ระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ 

4. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการท างานระหว่างนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง 
ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าชุมชน 
 
     สถานศึกษาด าเนินการ 2 ไม่ คือ 

1. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด 
2. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาให้น าไปบ าบัดรักษา 

เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

1. คณะกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการสถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการ

อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาแนวทางในกาด าเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการ

อาชีวศึกษา และตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยในการบริหารสถานศึกษา โดย

พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1  ก าหนดเปูาหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

1.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.2.3  ก าหนดแผนรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาที่

เปิดสอนในสถานศึกษา 

1.2.4  เรื่องอ่ืนๆที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1.2.5  ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ

บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ

ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ

ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ 

2.1.1  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้องบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2.1.2  วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 



2.1.3  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

2.1.4  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย 

2.1.5  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.6  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

2.1.7  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

2.1.8  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1.9  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.1.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ให้บริหารวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 

2.1.11  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

2.1.12  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

2.1.13  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจกรรมทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอ านาจ สัญญาของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ  ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

2.1.14 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดย

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา การ

วางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   โดยช่วย

ปฏิบัติงานในเรื่องต่อไปนี้ 

  2.2.1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

  2.2.2  วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 

2.2.3  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

2.2.4  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย 



2.2.5  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2.6  การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินอ่ืนๆ 

2.2.7  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากงาน  

2.2.8  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2.9  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2.2.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ให้บริหารวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 

2.1.11  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

2.1.12  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

2.1.13  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ครูอาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ 

3.1  ครู  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและวิชาชีพ และ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ คือ 

3.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1.2  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.1.3  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

3.1.4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3.1.5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

3.1.6  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1.7  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.1.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.2 พนักงาน ลูกจ้าง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 

 



4. ผู้ปกครองและชุมชน 

4.1   ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 

4.2   ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4.3   เสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางานของสถานศึกษา 

4.4   ดูแล เอาใจใส่นักศึกษาในการปกครองในด้านการเรียนการสอน และความประพฤติ 

4.5   เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 

4.6   ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 

1. ข้อก าหนดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 

1.1 พึงระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องประพฤติตนให้เป็นไปตามระเบียบของ

สถานศึกษา 

1.2 ต้องมาเรียนตามเวลาที่ก าหนด อย่างสม่ าเสมอ การหยุดเรียนด้วยสาเหตุใดก็ตามจะต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบการลา 

1.3 พึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน มี

สัมมาคารวะต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา และบุคคลทั่วไป 

1.4 ต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้าความรู้ เพ่ิมเติมด้วยตนเองอยู่เสมอ 

1.5 พึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกันส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 

 1.6 ต้องให้ความส าคัญของการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของไทย 

1.7 ต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสถานศึกษาและชุมชน 

1.8 ต้องหลีกเลี่ยงการใช่สารเสพติดทุกชนิด 

1.9 ต้องมีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

1.10 พึงรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ 

1.11 ต้องเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

1.12 พึงช่วยกันรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา 

1.13 เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข 
 
 
 
 
 
 



2. กฎระเบียบของวิทยาลัย 

            ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นักเรียนชาย  

1. แบบผม  แบบรองทรงสุภาพ  ห้ามโกรกผม  ห้ามไว้หนวด  เครา และจอน 

2. แบบเสื้อและกางเกง  ใช้เครื่องแบบที่ทางวิทยาลัยก าหนด  และให้ซื้อจากวิทยาลัย  ไม่อนุญาตให้คัดลอก

เลียนแบบหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด 

3. แบบเข็มขัด  ใช้เข็มขัดที่วิทยาลัยจัดให้ เป็นเข็มขัดหนังสีด าเกลี้ยง ขนาดกว้างไม่เกิน 3.5 ซ.ม. หัวเข็มขัด

เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย 

4. แบบเน็คไท  ใช้เน็คไทตามแบบที่วิทยาลัยก าหนด มีสัญลักษณ์ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยอยู่บนเน็คไท 

5. แบบรองเท้า  เป็นหนังหุ้มส้น สีด าเกลี้ยง ผูกเชือกสีด า ถุงเท้าสีด าเกลี้ยง 

6. การแต่งกายชุด นักเรียน / นักศึกษา  ตลอดเวลาที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ให้ติดกระดุมเสื้อ

ตั้งแต่เม็ดแรก (กระดุมคอเสื้อ) ผูกเน็คไทให้เรียบร้อย   เอาชายเสื้อไว้ข้างในทับด้วยกางเกง  ให้อยู่ในสภาพ

ตึงมองเห็นหัวเข็มขัดได้ชัดเจน 

นักเรียนหญิง 

1. แบบผม  ให้ไว้ผมได้ 2 ทรง คือทรงสั้นและทรงยาว ทรงสั้น คือ ทรงนักเรียนปกติ ทรงยาว ถ้าไว้ผมยาวต้อง

รวบให้เรียบร้อย และผูกโบว์หรือผูกที่รัดผมชนิดเรียบ ไม่มีลวดลาย สีด า สีขาว สีกรมท่า หรือสีน้ าตาล ห้าม

ดัด ซอยผม หรือโกรกผม 

2. แบบเสื้อและกระโปรง  ให้ใช้เครื่องแบบที่ทางวิทยาลัยก าหนด และให้ซื้อจากทางวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ไป

คัดลอกเลียนแบบ หรือน าเครื่องแบบไปดัดแปลงเด็ดขาด 

3. แบบเข็มขัด  ใช้เข็มขัดที่ทางวิทยาลัยจัดให้ เป็นเข็มขัดหนังสีด าเกลี้ยง ขนาดกว้างไม่เกิน 3.5 ซ.ม.                     

หัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย 

4. แบบโบว์  ใช้โบว์ที่ทางวิทยาลัยก าหนด มีสัญลักษณ์ตราเครื่องหมายของวิทยาลัย อยู่บนโบว์ 

5. แบบรองเท้า  เป็นหนังสีด าเกลี้ยง หัวปูาน หุ้มส้น มีส้นสูง ความสูงตั้งแต่ 1 นิ้วถึง 2  นิ้ว 

6. การแต่งกาย ชุดนักเรียน  ตลอดเวลาที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน ให้ติดกระดุมเสื้อตั้งแต่เม็ดแรก (กระดุมคอ

เสื้อ) ติดโบว์ให้เรียบร้อยเอาชายเสื้อไว้ข้างในทับด้วยกระโปรง ให้อยู่ในสภาพตึง มองเห็นหัวเข็มขัดได้ชัดเจน 

ไม่ให้ใส่เสื้อชั้นในตัวเดียว ให้ใส่เสื้อทับอีก 1 ตัว เสื้อชั้นในและเสื้อทับให้ใช้สีขาวเท่านั้น การคาดเข็มขัดห้าม

ต่ ากว่าเอว 

 

 

 



            ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

นักศึกษาชาย 

1.  แบบผม  แบบรองทรงสุภาพ  ห้ามโกรกผม  ห้ามไว้หนวด  เครา และจอน 

2.  แบบเสื้อ  เสื้อเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น สีขาวเรียบ ไม่บาง ไม่มีดอกหรือลวดลายในตัว 

3.  แบบกางเกง  ขายาวทรงสุภาพ สีด า ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ทรงยีนส์ มีกระเป๋าเฉียงทั้ง 2 ข้าง กระเป๋าหลังเจาะไม่มี

ฝาปิด มีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดจ านวน 7 แห่ง แต่ละห่วงกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ขากางเกง 

ยาวคลุมข้อเท้า กว้างระหว่าง 8 – 9 นิ้ว 

4.  แบบเข็มขัด  ใช้เข็มขัดที่วิทยาลัยจัดให้ เป็นเข็มขัดหนังสีด าเกลี้ยง ขนาดกว้างไม่เกิน 3.5 ซ.ม. หัวเข็มขัด

เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย 

5.  แบบรองเท้า  เป็นหนังหุ้มส้น สีด าเกลี้ยง ผูกเชือกสีด า ถุงเท้าสีด าเกลี้ยง 

6.  การแต่งกายชุด นักศึกษา  ตลอดเวลาที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ให้ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย เอาชาย เสื้อ

ไว้ข้างในทับด้วยกางเกง ให้อยู่ในสภาพตึงมองเห็นหัวเข็มขัดได้ชัดเจน 
 
 นักศึกษาหญิง 

1.  แบบผม  ให้ไว้ผมได้ 2 ทรง คือทรงสั้นและทรงยาว ทรงสั้น คือ ทรงนักเรียนปกติ ทรงยาว ถ้าไว้ผมยาวต้อง

รวบให้เรียบร้อย และผูกโบว์หรือผูกที่รัดผมชนิดเรียบ ไม่มีลวดลาย สีด า สีขาว สีกรมท่า หรือสีน้ าตาล ห้าม

ดัด ซอยผม หรือ โกรกผม 

2.  แบบเสื้อ   เสื้อเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น สีขาวเรียบ ไม่บาง ไม่มีดอก หรือลวดลายในตัว มีแนวสาบอก ติดกระดุม

โลหะ เครื่องหมายสถาบัน 4 ดุม และกลัดเข็มเครื่องหมายของสถาบันที่อกด้านซ้าย 

3.  แบบกระโปรง  กระโปรงพลีท สีด า ยาวคลุมเข่า หรือต่ ากว่าเข่าได้ไม่เกิน 2 นิ้ว แบบเรียบร้อย ไม่ผ่าหน้า 

หรือหลังหรือข้างและไม่มีเครื่องประดับหรือตกแต่งอะไร 

4.  แบบเข็มขัด  ใช้เข็มขัดที่วิทยาลัยจัดให้ เป็นเข็มขัดหนังสีด าเกลี้ยง ขนาดกว้างไม่เกิน 3.5 ซ.ม. หัวเข็มขัด

เป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย 

5.  แบบรองเท้า  เป็นหนังสีด าเกลี้ยง หัวปูาน หุ้มส้น มีส้นสูง ความสูงตั้งแต่ 1 นิ้วถึง 2  นิ้ว 

6.  การแต่งกาย ชุดนักศึกษา  ตลอดเวลาที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ให้ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยเอาชายเสื้อไว้

ข้างในทับด้วยกระโปรง ให้อยู่ในสภาพตึง มองเห็นหัวเข็มขัดได้ชัดเจน ไม่ให้ใส่เสื้อชั้นในตัวเดียว ให้ใส่เสื้อทับ

อีก 1 ตัว เสื้อชั้นใน และเสื้อทับให้ใช้สีขาวเท่านั้น การคาดเข็มขัดห้ามต่ ากว่าเอว 

เครื่องแบบชุดพลานามัย 

 นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ให้ใช้เครื่องแบบพลานามัย ที่วิทยาลัยก าหนดห้ามดัดแปลงเครื่องแบบ

พลานามัย และให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ 

 



เครื่องแบบชุดแผนก 

 นักเรียน นักศึกษาชายและนักเรียนนักศึกษาหญิง ให้ใช้เครื่องแบบชุดแผนก ที่วิทยาลัยก าหนดห้าม

ดัดแปลงเครื่องแบบชุดแผนกและให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว ห้ามใส่รองเท้า

ผ้าใบหุ้มข้อ 

ระเบียบข้อปฏิบัติทั่วไป 

1. นักเรียน-นักศึกษา ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย  โดยเคร่งครัด 

2. นักเรียน/นักศึกษา ต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน และพร้อมที่จะให้ตรวจตราได้เสมอ 

3. นักเรียน/นักศึกษา ต้องมาถึงวิทยาลัยก่อน เวลา 07.55 น. เพ่ือให้ทันเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ

เข้าห้องเรียน 

4. นักเรียน/นักศึกษา ต้องมีหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนครบ ไม่ให้น าหนังสือไว้ที่วิทยาลัย 

5. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่ซื้อน้ าและอาหาร ในเวลาเรียน 

6. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่น าของกินทุกชนิด ขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน 

7. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่กล่าววาจาหยาบคาย ต่อครู  อาจารย์   เพ่ือน และบุคคลอ่ืน 

8. นักเรียน/นักศึกษา ต้องเคารพเชื่อฟังค าสั่ง และค าตักเตือน ของครูอาจารย์ 

9.   นักเรียนระดับ ปวช.ต้องถือกระเป๋านักเรียนตามแบบวิทยาลัยมาวิทยาลัยทุกวัน 

10.  นักเรียน/นักศึกษา ต้องร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ 

11. นักเรียน/นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบโดยเคร่งครัด 

12. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่ท าคิ้วถาวร  ห้ามท ารอยสัก 

13. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวน  การเรียน  การสอน  ของอาจารย์และบุคคลทั่วไป 

14. นักเรียน/นักศึกษา ต้องไม่หนีคาบเรียน  และหนีวิทยาลัยทุกกรณี 

15. นักเรียน/นักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม  ประพฤติแบบสุภาพชน  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

และมีสัมมาคารวะ 

16. นักเรียน/นักศึกษาชาย ต้องไม่ใส่ต่างหู นักเรียน / นักศึกษาหญิง  อนุโลมให้ใส่ได้  ข้างละห่วง  เป็นแบบ

ห่วงเล็กกลม  สีทอง  หรือสีเงิน 

17. นักเรียน/นักศึกษา     ต้องไม่ใส่เครื่องประดับมาวิทยาลัย  ยกเว้น  นาฬิกา  กรณีน าของมีค่ามาวิทยาลัย  

และเกิดสูญหาย  วิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

18. นักเรียน/นักศึกษา  ที่มาสาย  ต้องมีบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียน  และถ้ามีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณ

วิทยาลัยในเวลาที่มีการเรียน การสอน  ต้องมีบัตรอนุญาต  ออกนอกบริเวณวิทยาลัย  จากอาจารย์ฝุาย

ปกครอง  หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย / นักเรียน นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 



19. นักเรียน / นักศึกษา เมื่อไม่สามารถมาเรียนได้  ต้องส่งใบลาทุกครั้ง  ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  หากปุวยเกิน 3 

วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา 

20. นักเรียนหญิง ปวช.  ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า  นักศึกษาหญิง ปวส.  อนุโลมเล็กน้อยพองาม 

21. นักเรียน / นักศึกษา  ที่มาติดต่อกิจธุระกับทางวิทยาลัย  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาให้เรียบร้อย

ทุกครั้ง 

22. นักเรียน / นักศึกษา  ที่มาวิทยาลัยสายเพราะความจ าเป็น อนุโลมให้ น าผู้ปกครองมาขออนุญาตท าบัตร

ผ่อนผันจากฝุายปกครอง 
 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ข้อปฏิบัติทั่วไป 

 นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ ปีการศึกษาละ 100 คะแนน ทุกคน 
 
การตัดคะแนนความประพฤติ 

 มาสาย   ตัด 2 – 4  คะแนน 

 แต่งกายผิดระเบียบ ตัด 4 – 6    คะแนน 

 หนีคาบเรียน  ตัด 6 – 8  คะแนน 

 หนีเรียนทุกกรณี  ตัด 8 – 10  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดคะแนนความ

ประพฤติ 
ขั้นตอนการตัดคะแนนความประพฤติ หมายเหตุ 

1 – 10 ว่ากล่าวตักเตือน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 

11 – 20 ว่ากล่าวตักเตือน พบอาจารย์ฝุายปกครอง ครั้งที่ 2 

21 – 30 เชิญผู้ปกครองพบ พร้อมท าทัณฑ์บน 
ท ากิจกรรมให้กับทาง

วิทยาลัย 

31 – 40 / 41 - 50 
ตัดสิทธิการสอบกลางภาค/ปลายภาค 

1 รายวิชา 
 

51 – 60 / 61 -70 
ตัดสิทธิการสอบกลางภาค/ปลายภาค 

2 รายวิชา 
 

71 – 80 / 81 -100 
ตัดสิทธิการสอบกลางภาค/ปลายภาค 

3 รายวิชา 
 

 

 

 



ระเบียบข้อห้ามส าคัญ      

1.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา สูบบุหรี่ภายในบริเวณวิทยาลัย 

2.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์การเล่นการพนัน ภายในบริเวณวิทยาลัย 

3.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัย 

4.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา น าหนังสือ อุปกรณ์ สื่อลามกอนาจาร มาวิทยาลัย 

5.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ดื่มสุรา เครื่องดอง ของเมา ในเครื่องแบบ นักเรียน/นักศึกษา 

6.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ลักทรัพย์ 

7.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ทะเลาะวิวาท ภายใน และภายนอกวิทยาลัย 

8.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด 

9.   ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ประพฤติในทางชู้สาว 

10.  ห้ามนักเรียน/นักศึกษา มีอาวุธหรือพกพาอาวุธ 

11.  ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เข้าไปในสถานเริงรมย์ 

12.  ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เข้าไปในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในชุดเครื่องแบบ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ข้อห้ามส าคัญ 

โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่กระท าผิดข้อห้ามส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 

2. ท ากิจกรรมให้กับโรงเรียน 

3. ท าทัณฑ์บน 

4. ตัดสิทธิการสอบปลายภาค 

5. พักการเรียน  ตั้งแต่  3  วัน – 1 ภาคเรียน 

6. ให้ออก 

การพิจารณาลงโทษข้อปฏิบัติทั่วไป และ ข้อห้ามส าคัญ   

       การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝุาฝืนระเบียบวินัยของวิทยาลัยส าหรับข้อปฏิบัติทั่วไปให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพิจารณาตามความเหมาะสมและลงโทษได้ข้อ 1  ข้อ 2 

 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝุาฝืนระเบียบวินัยของวิทยาลัยส าหรับข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อห้าม

ส าคัญให้อาจารย์ฝุายปกครองพิจารณาตามความเหมาะสมและ ลงโทษได้ตามข้อ 1  ข้อ 2   ข้อ 3   

 ความผิดที่นอกเหนือจากที่ระบุ     ให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านผู้อ านวยการ / อาจารย์ใหญ่ และค า

วินิจฉัยของท่านผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่  ถือเป็นที่สิ้นสุด 

---------------------------------------------------------------------
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