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คํำนํำ 
 

แผนพัฒนาสถานศึกษา ฉบับนี ้ เป็นแผนแม่บทที ่จะกําหนดเป้าหมาย และแนวทางในการบริหาร 
พัฒนาสถานศึกษา ของว ิทยาลัยการอาชีพพิชัย ในระยะ 5 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2565 – 2569)  จัดทําขึ้น 
ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัยให้มีคุณภาพ 
ต ล อ ด จ น เ ป ็ น  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของว ิทยาลัยฯ และ ของสําน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ต ร ง ก ั บ ค ว าม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น  ผ ู ้ ป ก ค ร อ ง  ช ุ ม ชน  สถ าน  ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ต ล าดแ ร ง ง า น 
และความเปลี ่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้ผู ้เร ียนและ ผู ้สําเร ็จการศึกษามีคุณภาพ 
ได ้ มาตรฐาน  บรรล ุ เป ้ าหมายของการจ ั ดการศ ึ กษาของว ิทยาล ั ยฯ  อย ่ า งม ีประส ิทธ ิภาพส ู ง สุด 
โ ด ย ใ ช ้ ก ร ะบ วนกา ร บร ิ ห า รแ บบ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ นกา รจ ั ดท ํ า แ ผนพ ัฒนาสถ านศ ึ ก ษา  ใ ช ้ เ ท คนิ ค 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis จากนั้น นํามากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนา จัดทํากลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมรองรับต่อไป 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัย 
ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทุกประการ 
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ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื ้นที่ทั ้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ  จังหวัด
ภาคเหนือ  อันดับที่ 25 ของประเทศ มีพื ้นที่ป่าไม้ 2,740,786 ไร่ หรือร้อยละ 55.94% ของพื้นที่ทั ้งหมด  มีพื ้นท่ี
การเกษตร 1,248,372 ไร่ หรือร้อยละ 25.48% ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ 858692 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 17.35% ของพื้นที่ทั้งหมด   มีพื้นที่แหล่งน้ำ 51,270 ไร่ หรือร้อยละ 1.05% ของพื้นที่ทั้งหมด  เป็นจังหวัด
หนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพ
ท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476  

“อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตำนานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกำเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ 
“พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร 
และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย 

 

 ศักยภาพท่ีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
            1.  ด้านเกษตรกรรม มีพื้นท่ีทำการเกษตรจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและสวนผลไม้ 
            2.  ด้านการค้าชายแดน มีชายแดนติดต่อลาว 135 กม. มีการค้าชายแดนในปี 2549 ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า
ช่องภูดู่  ช่องห้วยต่าง และช่องมหาราช มูลค่ากว่า 198 ล้านบาทต่อปี และมีเส้นทางเช่ือโยงกับจังหวัดต่างๆและประเทศ
เพื่อนบ้านได้โดยสะดวก 
            3.  การท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวจำนวนมาก สามารถเช่ือมโยงกับจังหวัดในภูมิภาคนี้ และประเทศเพื่อนบ้าน
ได้ 
            4. จุดท่ีต้ังเป็นประตูเช่ือมเหนือตอนบนกับอีสานตอนบน 
            5. แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อนสิริกิติ์) และแม่น้ำสำคัญ 3 สาย มีฝนตกชุก 
            6. เส้นทางคมนาคมดี สะดวกท้ังทางรถไฟและรถยนต์ 
 
1.2 สัญลักษณ์ประจําจังหวัด 

คําขวัญ :   เหล็กน้ำพี้ลือเล่ือง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถ่ินสักใหญ่ของโลก 
ตราประจําจังหวัด :   รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์  
ต้นไม้ประจําจังหวัด :  ต้นสัก 
ดอกไม้ประจําจังหวัด :  ดอกประดู่บ้าน 
สัตว์น้ําประจําจังหวัด :  ปลาตะโกก 

 
 
 
 
 

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%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%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
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


2. ข้อมูลเก่ียวกับอําเภอพิชัย 
อำเภอพิชัยต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ตามทางรถไฟไปทางทิศใต้

ประมาณ 38 กิโลเมตร ตัวเมืองพิชัยเก่าอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟขึ้นไปไม่ไกล 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตรอน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทองแสนขัน และอำเภอวัดโบสถ์ (จังหวัดพิษณุโลก) 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม (จังหวัดพิษณุโลก) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย) 

คำขวัญประจำอำเภอ   ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ไส้กรอกใหญ่รสเด็ด แกงรสเผ็ดหอยขม รื่นรมย์ดนตรีมังคละ หลวงพ่อโต
พระคู่เมือง 
 

3. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
        ที่ต้ัง  
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  มีเนื้อที่รวม 131  ไร่  2 งาน  34  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 154  หมู่ 1  ตำบลใน
เมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120   โทรศัพท์ 0-5583-2043  โทรสาร  0-5583 -2 043 ต่อ 0  เว็บไซด์ 
http://www.picc.ac.th 
 

3.1ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ัง

เมื่อวันท่ี  18 มิถุนายน 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีเนื้อที่รวม 131 
ไร่   2 งาน  34  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 154  หมู่ 1  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120   เพื่อ
จัดตั ้งวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2540 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็น
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และ นายอัมพร ภักดีชาติ เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ จัดต้ังสถานศึกษาวิชาชีพประเภท
วิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมทั้งประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันและ จนถึงปัจจุบัน  

 
 
 
 

3.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ปรัชญา       มีคุณธรรม  ปัญญาล้ำ  ทักษะเย่ียม        
วิสัยทัศน์ (VISION)     มุ่งพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม  เพื่อผลิตกำลังคนคุณภาพในยุคดิจิทัล 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา บริการวิชาชีพ 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน    ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำจิตอาสา 
ค่านิยม     ดูแล  แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เอื้ออาทร  (Caring  Sharing  and  Helping) 

 
พันธกิจ (MISSION) 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียน  และ  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%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%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%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%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%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%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%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%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%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%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://www.picc.ac.th/


เจตคติท่ีดี  ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมประชาธิปไตย มีความรู้ ความสามรถด้าน วิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี  21 สามารถประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล  

พันธกิจที่  2  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพท่ีทันสมัย  หลากหลาย ในยุคดิจิทัล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาได้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
และแบบพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 ไทยแลนด์ 4.0 จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะกาเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล  
โซเซียลมีเดีย  จัดการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  

พันธกิจท่ี  3  จัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังในระบบปกติ ระดับทวิภาคี และนอกระบบให้กับทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสเข้าถึงอาชีวศึกษาได้อย่างเสมอภาค จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ บริการประชาชนด้านทักษะอาชีพ up-
skill re-skill new-skill การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประยุกติ์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจที่  4  บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากรท่ีเป็น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะครู และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างหลากหลาย ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งการส่ือสาร
ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

เช่ือมโยงสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ครบทุกสาขางาน 
2. มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ 

แต่ละระดับ ครบทุกสาขางาน 
3. สนับสนุนส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้พอเพียง และทันต่อเทคโนโลยี ครบทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 1 ของงบดําเนินงาน 
4. มีระบบวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และระบบการนิเทศการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพ มากขึ้น 
5. จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ครบ ทุกคน 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
7. ครู บุคลากร มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ ตามเกณฑ์ครบทุกคน 
8. ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
9. ครูได้รับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพและเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครบทุกสาขาวิชา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค แก่ทุกคน 
11. ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา และลดความเหล่ือมลํ้า 
12. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนา สร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้ครบ 

ทุกสาขาวิชา 
13. ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม ครบทุกสาขาวิชา 
14. ผู้บริหารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
15. 1ผู ้บร ิหาร คร ู บุคลากร ผู ้ เร ียนทุกคน น ําหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีว ิตประจําวัน 

และการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์
ทธศาสตร์ท่ี 1  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ขยัน ซื่อสัตย์  อดทน  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีจิตสาธารณะ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมประชาธิปไตย ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (M1) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ  ที่มีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ มี จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  มีทักษะการทำงานในศตวรรษท่ี  21 มีสรรถนะตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้อง ไทยแลนด์ 4.0 สามารถประกอบ สัมมาชีพอิสระ และปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล (M1) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพในยุคดิจิทัล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลาดแรงงานและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 ไทยแลนด์ 4.0 (M2)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการ
สอน on-site ออนไลน์สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัศน์
งานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์(M2) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยผู้ด้อยโอกาส และผู้ ต้องการเป็น
พิเศษอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ขยายเครือข่ายความ ร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบปกติ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ (M3)   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้านทักษะอาชีพ UP-Skll  re-skll.New-skll การต่อยอดองค์
ความรู้อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่าต่อเนื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (M3)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากรท่ี
เป็นปัจจัยพื้นฐานทางอาคารสถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสภาพแวดล้อมแหล่ง
การเรียนรู้และงบประมาณเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน (M4) 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหาร (MIS) และการจัดการ
เรียนรู้ (CMS) ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และ dataware พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษายกระดับการสื่อสาร
องค์กรท้ังภายในและภายนอกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ (M4) 
 
 
 
 
 
 
 



4.  หลักสูตรที่เปิดสอน  วิทยาลัยการอาชีพพิชยั เปิดทําการเรียนการสอน ใน 3 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับผู้สําเร็จการศึกษา จากระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาท่ีเปิดสอน มีดังนี้ 
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาจาก 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6 หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาท่ีเปิดสอน มีดังนี้ 

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากําลัง 

1.2 ประเภทวิชาบริหารธรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รับผู้เรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพ ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา  



 
5. อัตรากําลัง 

ปีงบประมาณ 2565  มีอัตรากําลัง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ อัตรา (คน) 
1 ผู้บริหาร 3 
2 ข้าราชการครู 14 
3 ข้าราชการ กพ. 0 
4 พนักงานราชการ 7 
5 ลูกจ้างประจํา 0 
6 ครูอัตราจ้าง 11 
7 ครูต่างชาติ 0 
8 ลูกจ้างช่ัวคราว 18 
 รวม 53 

 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 0 หลัง 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
อาคารอื่นๆ 5 หลัง 

รวมทั้งสิ้น 10 หลัง 



 
ส่วนท่ี 2  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

1.1 จุดแข็ง (Strength) 
1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันท้ังผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน ผ่านการวิพากษ์ของผู้ปกครอง 

นักเรียนนักศึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ทําให้พบว่า วิทยาลัยการ 
อาชีพพิชัย  มีจุดแข็ง จุดอ่อน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SWOT ANALYSIS  
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. มีระเบียบการบริหาร การจัดการท่ีชัดเจนตาม 
โครงสร้างวิทยาลัยฯ 
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับสภาพ 
ปัจจุบัน  
3. มีการกําหนด อํานาจ หน้าท่ี การทํางานไว้ 
อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
4. มีการรับนโยบายมาจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ นํามาเผยแพร่ 
รวมถึงการวางแผนและแนวทางในการ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
5. มีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
6. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน 

ว่างไว้ใส่อะไรคะ 1. บุคลากรบางส่วนของวิทยาลัยฯ ยังขาดความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
2. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรทําให้ 
ประสิทธิภาพในการทํางานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปล่ียน 
โยกย้ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นโยบายท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปด้วย เช่นกัน จึงทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย  
 

ว่างไว้ใส่อะไรคะ 



 

SWOT ANALYSIS  
 

องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
2. มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีเปิด 
3. มีห้องเรียน ครบทุกสาขาวิชา 
4. นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาแล้วสามารถ 
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทํางานและเข้าศึกษาต่อใน 
สถาบันต่าง ๆ ได้และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
5. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยศูนย์ฝีกฝีมือ 
แรงงานจังหวัด  
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนอาชีวศึกษา 
7. มีการส่งเสริม เผยแพร่การบูรณาการจัดการเรียน 
การสอน โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนและชุมชน 
 

 1. สถานประกอบการไม่เพียงพอ 
2. ส่ือการเรียนการสอนชํารุด 
3. บรรยากาศห้องเรียนไม่อํานวยต่อการเรียนการสอน 
4. ความเส่ียงของนักเรียน นักศึกษาท่ียังคงมีอยู่ใน 
ปัจจุบัน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทะเลาะวิวาท 
ปัญหายาเสพติด การพนันและการมั่วสุม 
5. นักเรียน นักศึกษา ขาดความใฝ่รู้ในการเรียนจาก 
การฝึกประสบการณ์ 
6. ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ขาดความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
7. นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษา 
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
มากเท่าท่ีควร 

 



 

SWOT ANALYSIS  
 

องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการการเรียนการ 
สอนท้ังในระดับ ปวช.และ ปวส. ภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคพณิชยการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
2. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีระดับ ปวส. 
100% ทุกแผนกวิชาร่วมกับสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และทักษะ 
วิชาชีพเพิ่มเติม จากการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพให้ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. บุคลากรผู้ทําหน้าท่ีสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนการ 
สอนแบบบูรณาการและครบทุกรายวิชาท่ีสอนและทุกคน 
 

 1. ครูผู้สอนมีภาระงานท่ีหลากหลาย 
ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มศักยภาพ 
2. ครูขาดการพัฒนาส่ือ E - Learning 

 



 

SWOT ANALYSIS  
 

องค์ประกอบด้านกิจกรรมและการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. มีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท่ีเพียงพอ 
2. มีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างหลากหลายท้ังทางร่างกาย และจิตใจ ครบทุก 
ด้าน 
3. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 
สร้างภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก 
4. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความสามัคคีและลดปัญหาการทะเลาะวิวาท 
และส่ิงเสพติด 
5. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรม 
ของวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา 
6. ระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคล เช่น การเยี่ยมบ้าน และ 
กิจกรรมโฮมรูม 
7. มีการติดตามการขาดเรียนอย่างสม ่ำเสมอ 
8. มีชมรมให้นักศึกษาเลือกตามความถนัดของผู้เรียน 

 1. ขาดการประเมินจากบุคคลภายนอกในบาง 
กิจกรรม 
2. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมค่อนข้างมีอยู่ 
อย่างจํากัด มีผลต่อการดําเนินกิจกรรม เช่น 
สถานการณ์โควิด-19 
3. นักเรียนนักศึกษาไม่เห็นความสําคัญในกิจกรรม 
ท่ีทางวิทยาลัยจัดขึ้น 
4. การประชาสัมพันธ์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยัง 
ขาดเทคนิคการเรียกความสนใจจากนักเรียน 
5. ความเส่ียงของนักเรียน นักศึกษา ท่ียังคงมีอยู่ 
ในปัจจุบัน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทะเลาะ 
วิวาท ปัญหาส่ิงเสพติด การพนันและการมั่วสุม 
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 



 

SWOT ANALYSIS  
องค์ประกอบด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพของตนเอง 
2. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการทําวิจัย ในรายวิชาโครงการ 
3. มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดทําโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ 
4. มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ 
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีหลากหลายช่องทางสู่สาธารณชน 
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดวิจัยในช้ันเรียน 
นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
6. มีการส่งสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา พัฒนาวฒันธรรม 
และส่ิงประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 
7. มีการประกวดการพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ท้ัง 
ในระดับจังหวัดและระดับภาคและระดับชาติ 

 1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําผลงานวิจัย 
และส่ิงประดิษฐ์มีอย่างจํากัด 
2. ไม่มีการจัดการประกวดและเผยแพร่งานวิจัยใน 
ระดับสถานศึกษา 
3. ขาดการนําข้อเสนอแนะในงานวิจัยไปปรับปรุง 
และแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 



 

SWOT ANALYSIS  
องค์ประกอบการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. มีการส่งเสริมบริการสังคมด้านการฝึกวิชาชีพและด้าน 
อาชีวะบริการให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ี 
ยอมรับจากชุมชน 
2. มีการจัดให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์โครงการอาชีวะ 
ช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ  
3. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อชุมชน ท้องถิ่น 
ให้กับบุคคลท่ัวไป 
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1. การจัดกิจกรรมท่ีให้บริการด้านวิชาชีพไม่ท่ัวถึง 
ทุกชุมชน 
2. ระยะเวลาท่ีมีค่อนข้างจํากัด และความห่างไกล 
ของสถานท่ี มีผลกระทบต่อการให้บริการ 
ช่วยเหลือด้านวิชาชีพในการออกหน่วยบริการ ชุมชน 
3. นักเรียน นักศึกษา ขาดความสนใจในการ 
แสวงหาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึก 
ประสบการณ์จริง จากกิจกรรมในการให้บริการ 
วิชาชีพสู่ชุมชน และสังคม 

 



 
 

SWOT ANALYSIS  
องค์ประกอบด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. มีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมในวันสําคัญ 
ต่างๆ รวมถึงงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามใน ท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

 1. กิจกรรมด้านศิลปะมีจํานวนน้อย 
2. ในวันสําคัญต่างๆ ด้านการแต่งกาย ยังขาดการ 
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
3. นักศึกษาขาดความร่วมมือในการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ 

 



 

SWOT ANALYSIS  
 

องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ 
STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล การปฏิบัติงานจึงเป็นไป 
ตามระบบและถูกต้อง 
2. ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับจากบุคคล และหน่วยงาน ภายนอก 
3. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง 
ทันท่วงที ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
4. มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 
5. องค์กรมีขนาดเล็กจึงง่ายต่อการบริการจัดการพัฒนา 
วิทยาลัยฯ 
6. มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเป็นอย่างดี 
7. บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการ 
พัฒนาวิทยาลัย 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานอื่น และโรงเรียนอืน่ๆ 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ียังไม่มีใบประกอบ 
วิชาชีพครูได้รับการศึกษาต่อ เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ 
10. บุคลากรมีความสามัคคีในการดําเนินงานในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กรเป็นอย่างดี 
 

 1. มีการโยกย้ายบุคลากรทําให้การปฏิบัติงานไม่ 
ต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า 
2. บุคลากรท่ีมีจํากัดทําให้ประสิทธิภาพในการ 
ทํางานลดน้อยถอยลงและล่าช้า 
3. มีการจัดประชุมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนในการ 
บริหารงานของสถานศึกษาน้อย 
4. มีการเสนอแนวความคิดค่อนข้างน้อย 
5. สาขาวิชาท่ีเปิดทําการสอนในระดับ ปวช. 
และปวส. มีให้เลือกน้อย  
6. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ท่ีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

 



 

SWOT ANALYSIS  
ด้านการเงินและงบประมาณ 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามข้ันตอนตามระเบียบการ 
คลังอย่างเคร่งครัด 
2. ได้รับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และสํานักงานตรวจสอบภายใน 
3. การรายงานสถานะการเงินของวิทยาลัยฯ อย่างประจํา 
และต่อเนื่องให้กับคลังจังหวัดและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดได้รับทราบอย่างสม ่ำเสมอ 
4. มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานอย่างคุ้มค่าเพื่อ 
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
5. สามารถบริหารการเบิก – จ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําป ี

 1. มีข้ันตอนในการเบิกจ่ายมีหลายข้ันทําให้เบิก 
จ่ายเงินล่าช้า 
2. การเก็บเงินบํารุงการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ี 
กําหนดไว้ เนื่องจากสถานะด้านการเงินของ 
ครอบครัว เพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม จึงต้องขออนุญาตดําเนินการ 
ผ่อนผันให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามความจําเป็น 
3. มีข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินท่ีรัดกุมทําให้ใช้เวลา 
มาก เช่น การส่งคืนเงินยืมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ท่ีไม่ 
ตรงตามเวลากําหนด  

 



 

SWOT ANALYSIS  
ด้านระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

STRENGTH  (จุดแข็ง)  WEAKNESS (จุดอ่อน)  
1. ได้รับผลคะแนนการประเมินภายในอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
3. มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. มีแผนผังองค์กรชัดเจน 
5. มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
7. มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
8. มีการนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุง แก้ไขเพือ่พัฒนา 
คุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้ได้ มาตรฐาน 
9. บุคลากรให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารดีมาก 

 1. ขาด PSAR รายงานการประเมินส่วนบุคคล 
2. ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารเข้าแฟ้มมีเวลา 
กระช้ันชิด 
3. เอกสารบางส่วน สูญหายระหว่างการรวบรวม 
เข้าแฟ้ม 
4. การตอบคําถามบางหัวข้อ ผู้ตอบไม่ได้เป็น 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีตรงตามหัวข้องานประกันคุณภาพ 

 



 

SWOT ANALYSIS  
ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย 

OPPORTUNITIES  (โอกาส)  THREATS (อปุสรรค)  
1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การศึกษาให้กับเยาวชนคนไทยในอนาคต 
2. มีหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือประชาชนใน 
ท้องถิ่นและบริเวณข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดหลักเกณฑ์ชุมชน และสอน 
อาชีพหลักสูตรระยะส้ันเพื่อให้ได้เป็นรายได้เสริมแก่ชุมชน 
4. วิทยาลัยได้รับเกียรติเข้าร่วมในการบริหารจัดการของ 
บุคคลภายนอก ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนระหว่างสายอาชีพ 
กับสายสามัญ  
 

 1. รัฐบาลให้การสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ทํา 
ให้มีผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลน้อยลง 
2. นโยบายของรัฐบาล และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อ 
งบประมาณท่ีมีความล่าช้าออกไปส่งผลให้ 
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาหนว่ยงาน 
ชุมชน ท้องถิ่น ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานและ 
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
3. การประชาสัมพันธ์ความรู้และทักษะการ 
นําไปใช้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ภายในชุมชน 
ท้องถิ่นมีน้อยครั้ง จึงทําให้ประชาชนขาดความรู้ 
และทักษะการนําไปใช้ในการดํารงชีวิตท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆอย่างแท้จริง 

 



 

SWOT ANALYSIS  
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
OPPORTUNITIES  (โอกาส)  THREATS (อปุสรรค)  

1. มีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและ 
วัฒนธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีบริการ 
2. สามารถขยายสาขาวิชาบริการตามความต้องการได้ 
เพิ่มขึ้น 
3. ปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสําคัญกับการศึกษาเพิ่มมาก 
ขึ้นทําให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อ 
4. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุการศึกษา 
งบประมาณ และครุภัณฑ์ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
5. ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน 
ท้องถิ่น สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมท้ัง 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
6. มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเป็น 
ส่ิงยึดหลักท่ีดีให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
7. สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
 

 1. มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนไม่ท่ัวถึง 
2. เยาวชนปัจจุบันเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 
มากขึ้นมีความเข้าใจในค่านิยมวัตถุมากกว่าจิตใจ  
3. การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมี 
รายได้ไม่แน่นอน จึงขาดความร่วมมือ เมื่อทาง 
วิทยาลัยฯเชิญผู้ปกครองมาพบ เพราะทําให้ขาด 
รายได้ 

 



 

SWOT ANALYSIS  
ด้านเทคโนโลยี 

OPPORTUNITIES  (โอกาส)  THREATS (อปุสรรค)  
1. มีการสนับสนุนงบประมาณจาก สอศ. จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
2. ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทําให้ 
นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ 
ตนเองได้ 
3. มีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยทําให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถติดต่อกันได้ 
สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนํามาใช้ในกระบวนการ 
เรียนการสอนได้ 
 

 1. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด ล่าช้า  
2. สถานประกอบการท่ีมีเครื่องมือท่ีทันสมัยท่ีตรง 
ตามสาขาวิชาชีพท่ีมีอยู่ภายในเขตพื้นท่ี ยังมี 
จํานวนค่อนข้างน้อย ทําให้นักเรียน นักศึกษาขาด 
โอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะในการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. การขาดความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศใน 
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด  
4. ชุมชน ท้องถิ่น ยังขาดการให้ความสนับสนุน 
ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ทําให้การ 
ติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน 
และท้องถิ่น ค่อนข้างล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น 

 



 

SWOT ANALYSIS  
ด้านเศรษฐกิจ 

OPPORTUNITIES  (โอกาส)  THREATS (อปุสรรค)  
1.จัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน 
2. ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการ ตลาดแรงงาน 
ต้องการฝีมือ แรงงานสายอาชีพ เป็นจํานวนมาก 
3. ผู้เรียนระบบทวิภาคีมีรายได้ระหว่างเรียน 
4. มีการขยายผลสู่ชุมชน ท้องถิ่น ในการน้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชากรในพื้นท่ี เพื่อช่วย 
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนรายได้ให้ครัวเรือน 
5. ความเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และเขตการค้าเสรี 
อาเซียน ส่งผลให้สาขาวิชาชีพท่ีวิทยาลัยฯ ทําการเปิดสอนเป็น 
ท่ีต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 
6. ความต้องการสถานประกอบการบุคลากรสายอาชีพเพิ่ม 
มากขึ้น 

 1. ปัญหาของรัฐบาลท่ียังไม่หยุดนิ่งส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศทําให้ราคาสินค้าสูงตาม 
ไปด้วย 
2. รายได้ของประชากรในพื้นท่ีมีน้อยไม่เพียงพอ 
ต่อรายจ่าย 
3. พฤติกรรมการประกอบอาชีพท่ีเลียนแบบกัน 
ประกอบอาชีพไม่หลากหลาย 
4. ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ในการบริหาร 
เงินทุนให้ก่อเกิดประโยชน์และกําไรสูงสุดในดํารง 
ชีวิตประจําวัน 

 



 

ส่วนท่ี 3  
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย กําหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 
      “มุ่งพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม  เพื่อผลิตกำลังคนคุณภาพในยุคดิจิทัล” 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย กําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด  ไว้ดังนี้  
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียน  และ  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติท่ีดี  ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมประชาธิปไตย มีความรู้ 
ความสามรถด้าน วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี  21 สามารถประกอบสัมมาชีพในยุค
ดิจิทัล  

พันธกิจที่  2  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพท่ีทันสมัย  หลากหลาย ในยุคดิจิทัล ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาได้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และแบบพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 ไทยแลนด์ 4.0 จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะกา
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  พัฒนาประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัล  โซเซียลมีเดีย  จัดการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  

พันธกิจท่ี  3  จัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังในระบบปกติ ระดับทวิภาคี และนอกระบบให้กับทุกเพศ ทุกวัย 
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสเข้าถึงอาชีวศึกษาได้อย่างเสมอภาค จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ บริการประชาชน
ด้านทักษะอาชีพ up-skill re-skill new-skill การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และประยุกติ์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจที่  4  บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากรท่ีเป็น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะครู และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างหลากหลาย ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งการ
ส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 เป้าประสงค์ (Goal) 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  กําหนดเป้าประสงค์รองรับเพื่อระบุผลจากการดําเนินงานตามภารกิจ 

ดังนี ้
1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและ ตลาดแรงงาน 
เช่ือมโยงสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ครบทุกสาขางาน 
2. มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิช าชีพ 
แต่ละระดับ ครบทุกสาขางาน 
3. สนับสนุนสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้พอเพียง และทันต่อเทคโนโลยี ครบทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 ของงบดําเนินงาน 
4. มีระบบวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และระบบการนิเทศการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพ มากขึ้น 
5. จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ครบ ทุกคน 
6. ส่งเสร ิม สนับสนุนให้ม ีการพัฒนานวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานว ิจ ัย ถ่ายทอดองค ์ความร ู ้ส ู ่ช ุมชน 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
7. ครู บุคลากร มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ ตามเกณฑ์ครบทุกคน 
8. ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
9. ครูได้รับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพและเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครบทุกสาขาวิชา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค แก่ทุกคน 
11. ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา และลดความเหล่ือมลํ้า 

ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนา สร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้ครบ 
ทุกสาขาวิชา 

13. ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม ครบทุกสาขาวิชา 
14. ผู้บริหารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
15. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียนทุกคน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 

และการบริหารงาน 
 

3.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไว้ดังนี้ 
1. ทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ  
2. ผู้เช่ียวชาญ สาขาวิชาละ 1 คน มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา 
3. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงานโครงการ (Project base learning) 
4. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา 
5. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา 
6. ทุกสาขาวิชา มีวัสดุฝึก ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ อย่างเพียงพอ 
7. วิทยาลัยฯ ได้รับครุภัณฑ์ เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
8. วิทยาลัยฯ มีวัสดุสํานักงาน อย่างเพียงพอ 
9. ทุกสาขาวิชา มีส่ือการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา 
10. ผู้เรียน ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90 
11. ผู้เรียน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ร้อยละ 50 
ละ 80 

 



 

 
 

12. ผู้เรียน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ร้อยละ 80 
13. ผู้เข้าทดสอบ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร้อยละ 70 
14. มีแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ครบทุกสาขาวิชา 
15. ผู้เรียนในช้ันปีสุดท้ายได้ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์  ในสถานประกอบการทุกคน 
16. ผู้เรียนผ่านการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 
17. ผู้เรียนผ่านการปัจฉิมนิเทศการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ฯอย่างน้อยร้อยละ 80 
18. ครูนิเทศ ได้นิเทศติดตามการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 

อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
19. มีช้ันงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ช้ิน 

20. ครูผู้สอน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อย 
21. ครู บุคลากร ผ่านการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
22. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร (PLC)  ครบทุกสาขาวิชา และครบทุกคน 
24. มีการนําเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีมุ่งสู่คุณภาพต่อผู้เรียน ของครูทุกคน 
25. ครู ผ่านการอบรมสัมมนาครูวิชาชีพ ตามชมรมวิชาชีพ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 
26. ครู ผ่านการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ สาขาละ 1 คน 
27. ทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ ไม่ตํ่ากว่า 50 ทุน 
28. จํานวนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 85 ของเป้าหมายการรับ 
29. ครูออกเยี่ยมบ้านครบทุกคน 
30. นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลน มีรายได้ระหว่างเรียน 
31. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการได้ทุกสาขาวิชา 
32. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ มีห้องดําเนินงานทุกธุรกิจ 
33. นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
34. สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีความสะอาดเพิ่มขึ้น 
35. นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสารักษาความสะอาด ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
36. รางวัลสถานศึกษาคุณธรรม ระดับจังหวัด/ ระดับภาคเหนือ 
37. ปริมาณขยะ และพลาสติก ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 ทุกเดือน 
38. ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระดับดีมาก 
39. รางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ 
40. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน  
41.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์อาชีวะบริการ/  อาชีวะอาสาช่วยประชาชน 
42. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ เป็นรูปธรรม ใช้งานได้จริง 
43. การจัดซื้อกระดาษของวิทยาลัยฯ ลดลง 
44. ระบบกล้องวงจรปิด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
45. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีการออมเงินทุกคน 
46. วิทยาลัยฯ บริหารจัดการขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล  
47. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน นําความรู้จากชีววิถี และเศรษฐกิจพอพียง 

ไปปรับใช้ใน ชีวิตประจําวัน และการบริหารงาน ครบทุกคน 
 

 



 

 
3.5 กลยุทธ์ (Strategy) 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  กําหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ไว้ดังนี ้
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1 พัฒนาผู้เรียน  และ  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติท่ีดี  ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีด ี  มีจิตอาสา ใส่ใจ 
ส่ิงแวดล้อม 

2 สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานคุณธรรม   
 

3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 

2 พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพท่ีทันสมัย  
หลากหลาย ในยุคดิจิทัล 

1 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้ มีคุณวุฒิและ 
ประสบการณ์ 

2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร (PLC) อย่างต่อเนื่อง 
3 สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ และ 

เทคนิคการสอนใหม่ๆ 
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3 จัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังในระบบปกติ ระดับ
ทวิภาคี และนอกระบบให้กับทุกเพศ ทุกวัย 
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสเข้าถึงอาชีวศึกษา
ได้อย่างเสมอภาค 

1 เพิ่มสาขาวิชาใหม่ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และตาม 
ความต้องการ  ด้านทักษะอาชีพ up-skill re-skill  
new-skill การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 ลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นท่ี 

3 พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษา 

4 ประยุกต์การจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

4 บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างมีธรรมาภิบาล 

1 พัฒนาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหารและ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะครู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3 ยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่าง
หลากหลาย ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 4 
การนําแผนไปสู่การปฏิบัต ิ 

 
4.1 กลยุทธ์และแผนงาน 

วิทยาลัยการอาชีพพิขัย กําหนดแผนงาน เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
กลยุทธ์ แผนงาน 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  
มีจิตอาสา ใส่ใจ ส่ิงแวดล้อม 

1.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  
มีจิตอาสา ใส่ใจ ส่ิงแวดล้อม 

2. สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานคุณธรรม   
 

2. โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานคุณธรรม   
 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 

3. โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 

4. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้ มีคุณวุฒิและ 
ประสบการณ์ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้ 
มีคุณวุฒิและ 
ประสบการณ์ 

5. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร (PLC) อย่างต่อเนื่อง 5. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร (PLC) 
อย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพและ 
เทคนิคการสอนใหม่ๆ 

6. โครงการ
สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพและ 
เทคนิคการสอนใหม่ๆ 

7. จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะกาเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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7. โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะกาเรียนรู้ใน
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8. เพิ่มสาขาวิชาใหม่ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
และตามความต้องการ  ด้านทักษะอาชีพ up-skill  
re-skill  new-skill การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

8. โครงการเพิ่มสาขาวิชาใหม่ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และตามความต้องการ  ด้าน
ทักษะอาชีพ up-skill  
re-skill  new-skill การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

9.ลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นท่ี 

9.โครงการ
ลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นท่ี 

10.พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษา 

10.โครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษา 

12.พัฒนาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหาร
และจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะครู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

12.โครงการพัฒนาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
การบริหารและจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะคร ูและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

13.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

13.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 



 

14.ยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อย่างหลากหลาย ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวางรวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

14.ยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อย่างหลากหลาย ให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวางรวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

15. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่คุณวุฒิ วิชาชีพ 

15. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่คุณวุฒิ วิชาชีพ 

 
 



 
 

4.2 โครงการ/กิจกรรม (Project) 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
2) โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ แต่ละสาขาวิชา 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงานโครงการ (Project base learning) 
4)  โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
5) โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
6) โครงการจัดหาวัสดุฝึก 
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
8) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน 
9) โครงการจัดทําและจัดหา ส่ือการเรียนการสอน 
10) โครงการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E – Portfolio 
11) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
12) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET 

 13) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน 
 14) ) โครงการทดสอบมาตรฐานช่างฝีมือแรงงาน 
 15) โครงการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
 16)  โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์  ในสถานประกอบการ 
 17)  โครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์  ในสถานประกอบการ 
 18) โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์  ในสถานประกอบการ 
 19) โครงการนิเทศ ติดตามการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 
 20) โครงการส่งเสริมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 
 21) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
 22) โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ/ ช่อสะอาด 
 23) โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่อาชีพ 
 24) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร (PLC) 
 25) โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ 
 26) โครงการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ  
 27) โครงการจัดหาทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ 
 28) โครงการแนะแนวเชิงรุก  
 29) โครงการเยี่ยมบ้าน 
 



 

 

 30) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 31) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนกัศึกษาใหม่ 
 32) โครงการจิตอาสารักษาความสะอาด Big Cleaning Day 
 33) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 34) โครงการ โครงงานคุณธรรมของแต่ละช้ันเรียน/ สาขาวิชา 
 35) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
 36) โครงการอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ 
 37) โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา/ จังหวัด/ 
ภาค/ ชาติ 
 38) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ 
 39) โครงการอาชีวะบริการ/ อาชีวะอาสาช่วยประชาชน 
 40)  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/  คณะกรรมการวิทยาลัย 
 41) โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 42) โครงการส่งเสริมการออมเงิน 
 43) โครงการชีววิถี และเศรษฐกิจพอพียง 
 44) โครงการเกี่ยวกับวันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
5.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
  
 คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู ้แทน 
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภกิษุสงฆ์ 
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1ครั้ง โดยมี
หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 5.1.1 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 5.1.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 5.1.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 5.1.4 กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 5.1.5 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
 5.1.6 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งส่ือสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 5.1.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 5.1.8 ให้ความเห็นชอบรายงานผลกาดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ 
 5.1.9 แต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี 
 
5.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย 
 5.2.1 กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถนศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
 5.2.3 กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาท่ีเปิดสอนใน 
 5.2.4 เรื่องอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 5.2.5 กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
 5.2.6 ปฏิบัติการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
      
5.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากร
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารท่ัวไป งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายดังนี้ 
 5.3.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 5.3.3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และ 
ตามอัธยาศัย 
 5.3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบและ 
 5.3.5 จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

 5.3.6 บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
 5.3.7 วางแผ่นการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
 5.3.8 จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.3.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
5.4 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการ 
ปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิซาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ 
บริหารท่ัวไปและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 5.4.1 บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ 
ของสถานศึกษา 
 5.4.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานการจัดการศึกษา 
 5.4.3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กานิเทศ และการวัดผลการประเมิน 
 5.4.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย       

5.4.5 จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.4.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
 5.4.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
 5.4.8 จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.4.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5.4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมซนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน 
 5.4.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5.4.12 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5.4.13 ปฏิบติังานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.5 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 5.5.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5.5.2 จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 5.5.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 5.5.4 ทำการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
 5.5.5 ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 5.5.6 พัฒนาตนเองและงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
 5.5.7 จัดส่ือการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5.5.8 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



 

 

 5.5.9 รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ ด้วยความชัดเจน
และเท่ียงตรง 
 5.5.10 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ด้วยความ 
เต็มใจและเต็มความสามารถ 
 5.5.11 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.5.12 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.5.13 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
5.6 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง 
 5.6.1 ศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มือของสถานศึกษาให้
เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน 
 5.6.2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนค่าธรรมนียมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกาย
ตามระเบียบท่ีสถานศึกษากำหนด 
 5.6.3 ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 5.6.4 ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน 
 5.6.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
 5.6.6 เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
5.7 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 
 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าท่ีลูกจ้างช่ัวคราว มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 
 
5.8 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรงและยาม 
 นักการภารโรง 
 5.8.1 ดูแลรักษา ปฏิบัติงาน จัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้ทำความสะอาดในอาคารสำนักงานอาคารเรียน 
และอาคารอื่น ๆ 
 5.8.2 ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทำความสะอาดและอื ่น ๆ พื ้นที ่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม รั้ว ท่อน้ำ ทางระบายน้ำ เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา 
 5.8.3 ยกส่ิงของ ขนของหรือเคล่ือนย้ายส่ิงของและครุภัณฑ์ 
 5.8.4 ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
 5.8.5 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ยาม 
 5.8.1 ฝ้าสถานท่ี ดูแสรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 
 5.8.2 แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 5.8.3 จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา 
 5.8.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    
 
 



 

 

5.9 บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อกำหนด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 



 

 

 
บทที่ 6 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 เพื่อให้การดำเนินการ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดรูปแบบกระบวนการ
กำกับตรวจสอบ และรายงานดังนี้ 
 
6.1 การกำกับติดตาม 
 6.1.1 จัดระบบการกำกับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ/ 
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร 
 6.1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบการ กำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ก่อนการดำเนินการ/ระหว่างการ
ดำเนินการ/ส้ินสุดการดำเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสำเร็จของแผนงานเป็นระยะ ๆ จะได้
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดำเนินการ 
 6.1.3 จัดทำแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทำงานแต่ละขั้นตอน 
 6.1.4 การกำกับติดตาม เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
 
6.2 การตรวจสอบ 
 6.2.1 การตรวจสอบภายใน ดำเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
        1) การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการท่ีวิทยาลัยฯ มอบหมายทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน 
        2) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปี ต่อครั้ง 
 6.2.2 การตรวจสอบภายนอก ดำเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้กับ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
6.3 การรายงาน 
 6.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแบบการรายงานผลการดำเนินการ 
 6.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำส่ังวิทยาลัยฯ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผล
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 6.3.3 จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ทราบถึงผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทำอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
          
 
 
 
    
      
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพประกอบแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2569 

ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 
ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 

 

 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อาศัยหลักการ แนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี ้
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วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็น 

SWOT Analysis 
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สรุปขั้นตอนการทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทํางาน 

การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

นำผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาขแง
สถานศึกษาประมวลเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศกึษา 

กำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม 

การจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 



 

 

 
ขั้นที่ 1 การแต่งต้ังคณะทำงาน 
 คณะทำงานประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ้ายทั ้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา หัวหน้างาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
และชุมชน 
ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส 
อุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ 
 ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอื่น ๆ 
 - พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
 - เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 
 - นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
 - นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - นโยบายสถานศึกษา 
 - มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 - ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 - ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของท้องถิ่น 
 ข้อมูลด้านผู้เรียน 
 - รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
 - คุณภาพผู้เรียนในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 
 - สุขภาพผู้เรียนได้แก่ บันทึกสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย 
 - อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน 
 ข้อมูลด้านการเรียนการสอน 
 - รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 - ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 - ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายวิชาการ 
 - รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของครู 
 - บันทึกความดีของครู 
 - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 

- บันทึกผลหลังการสอน 
 - บันทึกการนิเทศ การสังเกตการสอน 
 ข้อมูลด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา 
 - รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
 - บันทึกครูดีของผู้บริหาร 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 - ข้อมูลการดำเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม 



 

 

 - ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 - รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 
 ข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 
 - ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ และอื่น ๆ 
 - แหล่งการเรียนรู้ สถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 - การปกครอง 
 - ศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
 
ชั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาสอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส
และอุปสรรค ของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็น
โอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนำมาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหาจุดที่ควรพฒันา 
และสภาพท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพท่ีสถานศึกษาต้องหาทางหลีกเล่ียง โดยพิจารณาจาองค์ประกอบ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี(Technology) สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมือง
และกฎหมาย (Political & Legal) ท่ีมีผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพ
ท่ีเป็นโอกาส และปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) โดยวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจุด
แข็ง (Strengths) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา(Weakness) หรือสภาพที่ต้อง
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure 
& Policy) การบริการและผลผลิต (Sevice & Products) คน (Man) การเงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 
และการบริหารจัดการ -5 (Management) 
 3. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และสังเคราะห์หาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ขั้นที่ 4 การนำผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พนัธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา 
 
 การนำผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคใน
การจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินการภายใต้
ข้อคิดต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 5 กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 เมื ่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาได้ชัดเจนแล้วจึงนำข้อมูลวิสัยทัศน์พันธกิจ 
เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและชื่อโครงการ/
กิจกรรมต่อไป 
 
ขั้นที่ 6 การจัดทำเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
แล้วจะเป็นการนำข้อมูลท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดทำเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 


