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 บทท่ี  ๑ 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

  
วิทยาลัยการอาชีพละงู โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจำกัด ของวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สถานศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ ประวัติสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพละงู มีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีราชพัสดุ (ศูนย์สารภี) อำเภอละงู ห่างจากอำเภอ

ละงู ประมาณ ๕ กิโลเมตร ไปในเส้นทางละงู-บ้านบากันโต๊ะทิด ได้รับบริจาคพื้นท่ีในการก่อสร้างวิทยาลัยฯ 
ประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ จากท่ีราชพัสดุ (ศูนย์สารภี) ซึ่งในขณะนั้น นายสุรพล  เอี่ยมสำอางค์ ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร เป็นผู้ประสานงานการจัดต้ังวิทยาลัยฯ และได้
ประกาศจัดต้ังสถานศึกษาเมื่อวัน ท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ ในเขตตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบลงทุน
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารช่ัวคราว รวมมูลค่า ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

     ชื่อสถานศึกษา       วิทยาลัยการอาชีพละงู 
      ชื่อภาษาอังกฤษ       LA-NGU INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION 

      COLLEGE 
     ที่ต้ังของสถานศึกษา       ท่ีต้ัง ๔๓ หมู่ท่ี ๑๔  ตำบลละงู  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๑๐ 
     โทรศัพท์           โทร  ๐๗๔ – ๗๕๐๙๖๐ 
     โทรสาร         โทร  ๐๗๔ – ๗๕๐๙๐๗ 
     Website :         www.lc.ac.th 
     E-mail :        lc.vec@hotmail.com 

 

๑.๒  ขนาดและที่ต้ัง 
วิทยาลัยการอาชีพละงู ท่ีต้ังเลขท่ี ๔๓ หมู่ ๑๔ ถนนละงู-บ้านบากันโต๊ะทิด ตำบลละงู อำเภอ

ละงู จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ ๑๐๕ ไร่  ๒ งาน  ๔ ตารางวา 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนหมู่บ้านยางในคง 
ทิศเหนือ ติดกับท่ีราชพัสดุ 
ตะวันตก  ติดกับถนนละงู-บ้านบากันโต๊ะทิด 
ทิศใต้ ติดกับถนนหมู่บ้านปากละงู 
 
 
 

 

๑.๓  วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วย

การบริหารจัดการท่ีดี ประสานกับชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากล 

 

mailto:lc.vec@hotmail.com
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๑.๔  ปรัชญาสถานศึกษา  (Philosophy) 
วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม 

 

๑.๕  เอกลักษณ์  (Identity) 
บริการชุมชน  ฝึกฝนอาชีพ  (Service Vocational Training For Community Service) 
 

๑.๖  อัตลักษณ์  (Uniqueness) 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์   มีจิตสาธารณะ  (Create artifacts  Have a public mind) 
 

๑.๗  คุณธรรม อัตลักษณ ์ (Moral  Uniqueness) 
รับผิดชอบ  มีวินัย  ใจอาสา  (Responsible  Discipline  Volunteer spirit) 

 
สัญญาลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 

๑.๘  ตราประจำวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

  

  
๑.๙  สีประจำวิทยาลัย 

สีขาว หมายถึง 
 คุณธรรม ความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย และความนอบน้อม 
สีแดง หมายถึง ความจงรัก ความปรารถนา และพลังความสามัคคี 

 

 
 
 
๑.๑๐  ต้นไม้ประจำวิทยาลัย 
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พญาสัตบรรณหรือฉัตรบรรณ คือ เครื่องสูงท่ีใช้ในขบวนแห่เป็นเกียรติยศ และ “พญา” ก็
คือ เป็นใหญ่ท่ีควรยกย่อง เคารพนับถือ “สัต” ยังหมายถึงคุณธรรมและส่ิงดีงาม ดังนั้นพญาสัตบรรณจึงเป็นไม้
มงคลนาม นอกจากนี้การเจริญเติบโตของทรง พุ่มมีลักษณะคล้ายกับฉัตรคือเป็นช้ันๆ และยังมีความเช่ืออีกว่า
บ้านใดปลูกต้นพญาสัตบรรณไว้จะได้รับการยก ย่องและนับถือจากบุคคลท่ัวไป เพราะสัตคือส่ิงท่ีดีงามมี
คุณธรรมดังนั้นจึงเป็นท่ีเคารพนับถือและยกย่องของคน ท่ัวไป 

๑.๑๐  สถานที่ต้ัง 
เลขท่ี     :  ๔๓ 
หมู ่   :  ๑๔ 
ถนน   :  ละงู บากันโต๊ะทิด 
ตำบล     :  ละงู 
อำเภอ    :  ละงู 
จังหวัด    :  สตูล 

๑.๑๑  พันธกิจ (Mission) 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและระดับสากล 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  และสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติท่ีดี 
4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ท้องถิ่น 
5.  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ 
 
 
 

๑.๑๒  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ใช้หลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ 
แผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด 
ร่วมตัดสินใจ และถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี 
โครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และวิทยาลัยได้มอบหมายไว้ ดังนี้ 
 

     ทำเนียบผู้บริหาร 
1.  นางสาวเลิศลักษณ์  สมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
2.  นายเจตน์  เกตุมุหย๊ะ  รองผู้อำนวยการ 

 
 

พญาสัตบรรณ 
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คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลยั 

นางสาวเลิศลกัษณ์  สม
ภ ู

 

 

นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ 

คณะกรรมการวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
  

 

  

 

 

     

งานบริหารงาน งานวางแผนและ
งบประมาณ 

งานกิจกรรมนักเรียน

รองผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการ 

นายสรุศักดิ ์ เดน็เก 

รองอ านวยการฝ่าย 

แผนงานและความ
ร่วมมือ 

นายเจตน ์ เกตุมุหย๊ะ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรพัยากร 

นายเจตน ์ เกตุมุหย๊ะ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 

พฒันากิจการฯ 

นายเจตน ์ เกตุมุหย๊ะ 
 

 

แผนกวิชา 

 

งานสื่อการเรียนการ
สอน 

นางวรรณทชิา  รอด

งานวดัผลและ
ประเมินผล 

นายยะโกบ  หลงโซะ 

งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรยีน 

นางสาวสุวรรด ี 

งานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 

น.ส.กญัญาภคั  พล

งานอาชีวศึกษาระบบ

ทวฯิ 

นายเอกวตั ิ ทุมมาล ี
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  ๑.๑๓  ข้อมูลด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ ๑) ผู้บริหารและข้าราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตำแหน่ง จำนวน ระดับการศึกษา 
ชาย หญิง รวม ปวช. ปวส. ป.ตริ ป.โท 

๑ ผู้บริหาร ๑ ๑ ๒   ๑ ๑ 
รวมผู้บริหาร ๑ ๑ ๒   ๑ ๑ 

๒. ข้าราชการครูผู้สอน - - - - - - - 
- แผนกวิชายนต์ ๓ - ๓ - - ๒ ๑ 

- แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  - - - - - - 
- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - - 
- แผนกวิชาช่างเช่ืองโลหะ ๑ - ๑ - - - ๑ 

- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน - - - - - - - 

- แผนกวิชาการบัญชี - ๑ ๑ - - - ๑ 
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ตารางที่ ๒) พนักงานราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

                

ตารางที่ ๓) พนักงานราชการ สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ - ๑ - - ๑ - 

- แผนกวิชาการท่องเท่ียว - ๑ ๑ - - ๑ - 

- แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ - ๒ ๒ - - ๒ - 

รวม ๖ ๕ ๑๑ - - ๗ ๔ 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท 
- แผนกวิชาช่างยนต์ ๓ - ๓ - - ๓ - 
- แผนกวิชาเช่ือมโลหะ - - - - - - - 
- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ - ๒ - - ๑ ๑ 
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๒ - ๒ - - ๑ ๑ 
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ๑ - ๑ - - ๑ - 

- แผนกวิชาการบัญชี - ๓ ๓ - - ๓ - 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ๑ ๕ ๖ - - ๖ - 
- แผนกวิชาการท่องเท่ียว - ๑ ๑ - - ๑ - 
- แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ๑ ๓ ๔ - - ๔ - 

รวม ๑๐ ๑๒ ๒๒ - - ๒๐ ๒๒ 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับการศึกษา 

  ชาย  หญิง   รวม ต่ำกว่าปวช. ปวช. ปวส.   ป.ตรี   ป.โท 

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี - ๑ - - - - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน - ๑ - - - - ๑ - 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ - ๑ - - - - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าฯ 

- ๑ - - - ๑ - - 
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตร - ๑ - - - - ๑ - 
  - ๕ - - - ๑ ๔ - 

ตำแหน่ง จำนวน ระดับการศึกษา 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 
 

 

ตารางที่ ๔) ครูพิเศษสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย หญิง รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท 
- แผนกวิชาช่างยนต์ - - - - - - - 
- แผนกวิชาเช่ือมโลหะ - ๑ ๑ - - ๑ - 
- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ - ๒ - - ๒ - 
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๑ - ๑ - - ๑ - 
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน - - - - - - - 

- แผนกวิชาการบัญชี - ๑ ๑ - - ๑ - 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ - - - - - - - 
- แผนกวิชาการท่องเท่ียว - ๑ ๑ - - ๑ - 
- แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ - ๑ ๑ - - ๑ - 

รวม ๓ ๔ ๗ - - ๗ - 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่าปวช. ปวช. ปวส. ป.ตรี  ป.โท 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป - ๑ ๑ - -  - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร - ๑ ๑ - -  - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน - ๒ ๒ - -  - ๒ - 

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี - - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน - - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ๑ - ๑ - - - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี - - - - - - - - 
เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าฯ 

- ๑ ๑ - - ๑ - - 

เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ/งานวิจัยฯ - ๑ ๑ - - - ๑ - 

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ/งานความร่วมมือ ๑ - ๑ - - - ๑ - 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  8 
 

 

ตารางที่ ๕)  ลูกจ้างช่ัวคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๔  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
๑) ด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียบการสอน สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 

๑.๑ จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบกิจกรรมผู้เรียน และระบบการเรียนรู้เข้ามาใช้
ในสถานศึกษา 

๑.๒ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา โดยพัฒนาในทุกรายวิขา 
๑.๓ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
๑.๔ จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน

เพิ่มขึ้น 
๒) ด้านบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ให้

เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกกับภาครัฐและเอกชน มุ่งพัฒนาความรู้ เทคนิควิธีการสอน 
ใหม่ๆ โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรูในองค์กร นำความรู้ ความชำนาญมานำเสนอ/สอน/บอก 
เพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้ (KM) 

๓) ด้านการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนการสอน และเป็นการ สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนต้ังใจ และสนใจในการเรียนมากขึ้น ส่งเสริมให้ครูฝึกอบรมจัดทำ E-leaming ในทุกรายวิชา 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล - - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตร - - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานส่ือฯ - - - - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีวิทยบริการและห้องสมุด - ๑ ๑ - -  - ๑ - 

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ/งานสวัสดิการ ๑ - ๑ - -  - ๑ - 
เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ/งานปกครอง - - - - -  - - - 

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ/งานครูท่ีปรึกษา - - - - -  - - - 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ทุ้งหว้า ๑ ๑ ๒ - - - ๒ - 

พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑   - - - 

นักการภารโรงและแม่บ้าน ๓ ๑ ๔ ๑ ๓  - - - 

ยาม ๔ - ๔ - ๓ ๑ - - 
  ๑๒ ๙ ๒๑ ๒ ๖ ๒ ๑๑ - 
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ส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง 
๔) ด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ชอง

สถานศึกษา กำหนดมีการดำเนินซ่อมแซม จัดหา/ซื้อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการปรับ 
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกให้มีสภาพน่าอยู่ น่ามอง เอื้อต่อการเรียนการสอนตลอดเวลา เพิ่ม
บุคลากร ในส่วนนี้มากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

๕) ด้านประชาสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทางท้ังภายในและ
ภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ youtube facebook เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และบุคคลท่ัวไปได้รับทราบข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานศึกษา มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ
เพิ่มจำนวน นักเรียน นักศึกษา 

๖) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถานศึกษามุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนให้มีให้เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา
โดยส่งเสริมสนับสนับให้จัดกิจกรรมในส่วนนี้มากขึ้น 

๗) ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน กำหนดเป็นนโยบายให้การสนับสนุนด้านสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชนให้มากท่ีสุด โดยให้ฝ่ายวิชาการจัดทำโครงการ 
ตอบสนองความต้องการชองชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกภาคเรียน 

๘. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนครู และนักเรียน นักศึกษา จัดทำงานวิจัยและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้ทุนอย่างเพียงพอในการจัดทำ รวมท้ังการสร้างนวัตกรรม ด้านการเรียน
การสอนใหม่ๆ 

๙) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดต้ังสำนักประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ
สร้างระบบการประกับคุณภาพเต็มรูปแบบ เพื่อการตรวจประเมินภายในทุกปีการศึกษา พร้อมท้ัง รองรับการ
ประเมินประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
                จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ตารางที่ ๖ หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทัง้ส้ิน  ๑๖๗  คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐(ปีปัจจุบัน) รวม 

ทั้งสิ้น 
 
 
 

  ทั้งสิ้น 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
รวมทั้งสิ้น   ๑๖๗ 

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
- สาชางานยานยนต์ 21 - ๒๑ 
- สาชางานยานยนต์ (ทวิภาคี) - 16 ๑๖ 
- สาขางานผลิตภัณฑ์ 1 - ๑ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 6 - ๖ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) - 6 ๖ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 5 - ๕ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) - 5 ๕ 
๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
- สาขางานการบัญช ี 28 - ๒๘ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 - ๒๗ 
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       หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น 

                                        ๒.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน                ..116...คน 
                                        ๒.๒ หลักสูตรเสริมวิชา (แกนมัธยม)         ......-......คน  
                                        ๒.๓ หลักสูตรเกษตรฯ ระยะส้ัน              ......-......คน  
                                        ๒.๔ หลักสูตรระยะส้ัน ตชด.                  ......-......คน           
                                        ๒.๕ หลักสูตร ปชด.                            ......-......คน           
                                        ๒.๖ หลักสูตรอื่นๆ                              ......-......คน 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตารางที่ ๗ หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  รวมทั้งส้ิน ๗๘๖  คน 

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ทุ่งหว้า) ๑ - ๑ 
๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
- สาขางานการบัญชี  - 15 ๑๕ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   20 ๒๐ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ทุ่งหว้า)  - ๖ ๖ 
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
- สาขางานการท่องเท่ียว 10 - ๑๐ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ปีปัจจุบัน) รวม 

  ทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓   รวม ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ รวม 
รวมทั้งสิ้น ๒๒๙ ๑๘๕ ๑๒๒ ๕๓๖ ๑๑๔ ๗๘ ๑๙๒ ๗๘๖ 

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
- สาชางานยานยนต์ ๕๕ ๓๖ ๓๐ ๑๒๑ - - - ๑๔๗ 
- สาชางานยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - - ๒๒ ๑๘ ๔๖ ๔๖ 
- สาขางานผลิตภัณฑ์ ๑๒ ๗ ๔ ๒๓ - - - ๓๒ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง ๓๐ ๒๙ ๒๐ ๗๙ - - - ๙๗ 
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) - - - - ๑๒ ๑๕ ๓๐ ๓๐ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕ ๑๗ ๙ ๕๑ - - - ๔๙ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) - - - - ๑๒ ๔ ๑๙ ๑๙ 
๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
- สาขางานการบัญชี ๔๔ ๓๖ ๒๔ ๑๐๔ - - - ๑๐๒ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๒ ๒๗ ๑๓ ๖๒ - - - ๖๒ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ทุ่งหว้า) ๑๑ ๑๕ ๓ ๒๙ - - - ๒๙ 
๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
- สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) - - - - ๓๔ ๑๔ ๒๙ ๒๙ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - - - - ๓๒ ๑๗ ๔๙ ๔๙ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ทุ่งหว้า) - - - - ๘ ๑๐ ๑๘ ๑๘ 
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                          หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น 
                              ๒.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน                ..๒๐๐...คน 
                              ๒.๒ หลักสูตรเสริมวิชา (แกนมัธยม)         ......-......คน  
                              ๒.๓ หลักสูตรเกษตรฯ ระยะส้ัน              ......-......คน  
                              ๒.๔ หลักสูตรระยะส้ัน ตชด.                  ......-......คน           
                              ๒.๕ หลักสูตร ปชด.                            ......-......คน           
                              ๒.๖ หลักสูตรอื่นๆ                              ......-......คน  
 
 
 
 
 
๑.๑๕  ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยการอาชีพละงู  เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวซ.) 
ประเภทวิซาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้น
สูง (ปวส.) ประเภทวิฃาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีการจัด
การศึกษา ในระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ง ชาติ ฉบับ
ปรับปรุง ( พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยยึดแนวทางในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๙) ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาท่ีเปิดสอน คือ 
  ๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์  -  สาขางานยานยนต์ 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  -  สาขางานผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี  -  สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  -  สาขางานการท่องเท่ียว 
 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาท่ีเปิดสอน คือ 
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         
- สาขางานการท่องเท่ียว ๔๑ ๑๗ ๑๙ ๗๗ - - - ๗๗ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  12 
 

 

๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แบบทวิภาคี (DVT) ประเภทวิชาท่ีเปิดสอน คือ 
๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขาวิชาไฟฟ้า   -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี  -  สาขางานการบัญชี 

๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  -  สาขางานการท่องเท่ียว 
 

     ๔) จัดฝึกการอบรมวิชาชีพระยะส้ันพิเศษ ตามโครงการต่างๆ เซ่น 
๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแก่เยาวชน และนักเรียน นักศึกษา 
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแก่ประชาชน 
๓. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
๔. โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน (๑๐๘ อาชีพ) ให้กับประชาชนท่ัวไป 

๑.๑๖ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ข้อมูลงานอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพละงู จำแนกอาคารไว้ดังนี้  
๑) อาคารเรียนและอาคารอำนวยการ (อาคารบโุหลน) 
ช้ันท่ี ๑ ประกอบด้วย 

- ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
- ห้องสหการ 
- ห้องพัสดุ 
- งานทะเบียน 
- งานประกนัคุณภาพ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง 
- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช้ันท่ี ๒ ประกอบด้วย 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ห้อง 
- ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ 
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ห้องประชุมเภตรา 
- ห้องผู้อำนวยการ 
- งานวางแผนและงบประมาณ 

ช้ันท่ี ๓ สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย 
- ห้องเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 
- ห้องเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 
- ห้องเรียนปฏิบัติการทางบัญชี 
- ห้องเรียนวิชาการบัญชี จำนวน ๓ ห้อง 
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- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาการบัญชี 
 

๒) อาคารเรียน และอาคารปฏบิัติการ (อาคารหลีเป๊ะ) 
       ช้ันท่ี ๑ สาขาวิชาเครื่องกล ประกอบด้วย 

- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาช่างยนต์ 
- ห้องเรียนทฤษฎี  
- ห้องปฏิบัติการงานเครื่องกล  
- ห้องเก็บอุปกรณ์ 

ช้ันท่ี ๒ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย  
- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
- ห้องสมุดแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
- ห้องสืบค้นแผนกไฟฟ้ากำลัง  
- ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๓ ห้อง  

 
 

 ช้ันท่ี ๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
- ห้องเรียนทฤษฎีแผนกสามัญ-สัมพันธ์ จำนวน ๖ ห้อง 
- ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  ๔ ห้อง 
-    ห้องเรียนปฏิบัติแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ห้อง 

 

๓) อาคารวิทยบริการ (อาคารตะรุเตา) 
       ช้ันท่ี ๑ ประกอบด้วย 

- ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๒ ห้อง 
 ช้ันท่ี ๒ ประกอบด้วย 

- ห้องสมุด 
- ห้องประชุม  

๔) อาคารหอพัก 
       ช้ันท่ี ๑ ประกอบด้วย 

                               -   ห้องพักนักเรียนหญงิ จำนวน ๘ ห้อง 
 

๕) อาคารโรงฝึกงาน (อาคารชั่วคราว) ประกอบด้วย 
-   ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
-   โรงฝึกงาน 
 

๖) อาคารหอประชุม (อาคารชั่วคราว) ประกอบด้วย 
-   หอประชุม  
-   โรงอาหาร 
-   ห้องสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
    ระดับสถานศึกษา 
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๗) อาคารชั่วคราว ๑ ประกอบด้วย 
-  ห้องเตรียมการสอนครูแผนกวิชาการท่องเท่ียว 
-  ห้องเรียนปฏิบัติการการท่องเท่ียว จำนวน ๑ ห้อง 
 

๘) อาคารชั่วคราว ๒  ประกอบด้วย 
-  ห้องประชุมอาดัง 
-  ห้องเรียนแผนกการท่องเท่ียว จำนวน ๑ ห้อง 
-  ห้องพักครู จำนวน ๔ ห้อง 

 

๙) บ้านพักรองผู้อำนวยการ  ๒  หลัง 
 

๑๐) บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง 
 

๑๑) สนามวอลเลย์บอล 
 

๑๒) โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา 
 

๑๓) ป้อมยาม 
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพละงู 
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๑.๑๕  ข้อมูลด้านงบประมาณ 

๓  
 

 

๔  

 

 

๑๑   

 
 

 

๑  

๘   

 
 

 

๕   

 
 

 
๗  

 
 

 

๒   

๖   
๙   
๑๐   

๑๒  

 
 

 

๑๓   
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วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้กำหนดเป้าหมายการรับนักเรียบ นักศึกษา และแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ตารางที่  ๘ 

๑) แผนการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัดรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
     ตารางที่  ๙ 

๒) แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี 

 

 เป้าหมายการรับ (คน) ประจำปีการศึกษา 

 

ท่ี ประเภทวิชา - สาขาวิชา  

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 

 

๒๕๖๕ 
 รวมทั้งส้ิน 

  
 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
  

๑ สาขางานยานยนต์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๒๔๐ 

๒ สาขางานไฟฟ้ากำกลัง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 

๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ 

๔ สาขางานช่างเช่ือมโลหะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

๕ สาขางานการบัญชี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 

๖ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      

๗ สาขางานการท่องเท่ียว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 
  

รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐ ๑,๐๖๐ 

 
ท่ี 

 
ประเภทวิชา - สาขาวิชา 

เป้าหมายการรับ (คน) ประจำปีการศึกษา  
รวมทั้งส้ิน 

 

๒๕๖๒ 
 

 

๒๕๖๓ 
 

  ๒๕๖๔ 
 

  ๒๕๖๕ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       

๑ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 

๒ สาขางานการติดต้ังไฟฟ้า (ทวิภาคี) ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 
 ประเภทบริหารธุรกิจ      

๔ สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

๕ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      

๖ สาขางานการท่องเท่ียว (ทวิภาคี) ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๔๐๐ 
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ตารางที่  ๑๐ 

๓)  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

  ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ 
ท่ี หมวดรายจา่ย งปม. อุดหนุน รายได้ งปม. อุดหนุน  รายได้ งปม. อุดหนุน รายได้ งปม. อุดหนุน รายได้ 
๑ งบบุคลากร 9.08 1.33 0.09 10.16 1.68 1.25 11.๒๑ 1.๘5 1.57 12.๒7 2.18 1.๕5 

๒ งบดำเนินงาน 0.34 0.30 0.14 0.82 0.63 0.47 1.28 1.08 0.76 1.64 1.46 1.18 

๓ งบลงทุน ๒๔.๖๐ - 0.08 ๒๕.๒๐ - 0.34 ๒๖.๓๒ - 0.69 ๒๗.๓๖ - 1.08 

๔ งบอุดหนุน - 3.08 - - 3.32 - - 3.78 - - 4.23 - 

๕ งบรายจ่ายอื่นๆ 5.64 2.86 - 5.94 3.12 - 6.54 3.48 - 6.86 3.๕8 - 
รวมทั้งสิ้น ๓๙.๖๖ ๗.๕๗ ๐.๓๑ ๔๒.๐๒ 8.75 2.0๑ ๔๕.๓๕ 10.๐๗ 3.02 ๔๘.๑๓ 11.๔5 ๓.๘๑ 

 ๔๗.๕๔ ๕๒.๗๘ ๕๘.๓๙ ๖๓.๓๙ 
 

๑๖ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทท่ี  ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบ 
แนวคิดทิศทางการดำเนินงานภารพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิซา ทุก
ระดับช้ัน ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน 
การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) จัดทำ

ภายใต้ การศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวช้องดังต่อไปนี้ 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในหมวด ๑ บทท่ัวไป ว่าด้วยความมุ่งหมาย

และ หลักการในการศึกษา มาตรา ๖ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์ท้ัง ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศขาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในภารประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

 

มาตรา ๘ ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประซาซน  
๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมใบการ.จัดการศึกษา  
๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้  
๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฎิบัติ 
๒) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 

ประเภทการศึกษา 
๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการ 

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิขาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ท้ังนี้
ต้องอาศัยการดำเนินงานในหมวด ๒ - ๙ ท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาระบบการศึกษา แนว
ทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา 
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๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อมุ่งสู่ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” แนวทางการพฒันาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ประกอบด้วย  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล 
                     ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

๓. กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนท่ีนำทางให้ระบบการศึกษา
ไทย สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ สำหรับประซากรทุกช่วงวัย ต้ังแต่เกิดจนตลอดชีวิตท่ีประซาซนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนได้
ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วย  

 

ยุทธศาสตร์ ๖ ประการ ได้แก่ 
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา ๕ ประการ ได้แก่  
 ๑. การเข้าถึง (Access) 
๒. ความเท่าเทียม (Equity) 
๓. คุณภาพ (Quality) 
๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๕. การตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
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๔. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การ
พัฒนาให้คน ไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้าง รายได้ระดับสูงเป็นปะเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขชองคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 

๕.  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดเน้นนโยบาย ๖ ด้าน ได้แก่ 
๑. ความมั่นคง เน้นการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองความสามัคคีโดยใช้รูปแบบ 

Active Learning 
๒. การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสามารถในการ 

แข่งขัน พัฒนากำลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาหลักสูตร ผลิตและพัฒนาครู / คณาจารย์ 

และ บุคลากรทางการศึกษา 
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาบริหาร

สถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล 
๕. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างความรู้ ความเช้าใจ 

จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมพร้อมตระหนักในการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
๖. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

๖. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษาใน 
สถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการปีกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการ
ของ ประชาซนท้ังหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปวช. ปวส. 

 

๗. ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ได้ จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยม 
อาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด และ
การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

     ๑. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 
         การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใน

ระดับฝีมือ (ปวซ.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะส้ันและระยะยาว ที ,มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในแต่ระดับ 
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     ๒. ค่านิยมอาชีวศึกษา 
        ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมทีเป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังท่ีสำคัญ ๔ ประการ 

ได้แก่  คุณ ธรรม (Merit) คุณ ภาพ  (Quality) ความร่วมมื อ  (Collaboration) ความ เป็ นมื ออาชีพ 
(Professional) 

 

     ๓. วิสัยทัศน์ 
         แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ท่ีเป็นความคาดหวัง

ตาม เจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 
 

“ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ” 
 

      ๔. พันธกิจ 
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ จึงมีภารกิจท่ีต้องดำเนินการดังนี้ 

๔.๑  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ในระดับสากล  
๔.๒  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย 
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๔.๔  พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด  
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
๔.๕  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 

     ๕. วัตถุประสงค ์
         แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางใน การจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

๕.๑ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ  
๕.๒ เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย  
๕.๓ เพื่อนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
๕.๔ เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
๕.๕ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

     ๖. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
         การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มีเป้าหมาย
เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ 

๖.๑ ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
  ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 

๖.๒ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการส่ือสาร กาใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัตงาน การทำงานร่วมกบัผู้อื่น การใช้ 
  กระบวบการทาง วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
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๖.๓ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะใน
สาขา 

   วิชาชีพสู่การปฏบิัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 

     ๗. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
                   เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และ 

                 เป้าหมายจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

                  ๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
มีเป้าหมายดังนี้ 

      ๗.๑.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวขี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นใบการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทุกคนผ่าน การอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมทันใน สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มทันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

      ๗.๑.๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทาง สันติวิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ 
กลไก และ มาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องทันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
อบายมุข และเหตุ ทะเลาะวิวาท 

     ๗.๑.๓ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัด
ท่ีสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึก อบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการ
ของชุมชน พัฒนา ศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการ อาชีวศึกษาและแกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา ป้าหมาย มีงานทำหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของ
ภาคผู้ใช้ท่ีมีต่อสมรรถนะของ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

       ๗.๒.๑ กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการ พัฒนาประเทศ มีตัวขี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา 
ผู้เรียน อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ผู้สำเร็จ อาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถ
การใช้ ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษาใน สาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกำลังคน อัตราการมีงานทำ การ
ประกอบอาชีพอิสระ ของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา ๑ ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานอาชีพ 
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       ๗.๒.๒ การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ

เป็นเลิศ เฉพาะทาง มีตัวขี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาท่ีตรง กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการ วิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกขน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพท่ีจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

       ๗.๒.๓ การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ ด้าน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ จำนวนโครงการ 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการ วิจัยและพัฒนา จำนวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
และจำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๗.๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

๗.๓.๑ กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะ ท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย ๔.๐ 
มีตัวช้ีวัดท่ี สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

   ๗.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้าน 
อาชีวศึกษา มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจชองผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

  ๗.๓.๓ หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ
พัฒนา ประเทศ ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี
ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา 

  ๗.๓.๔ การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการ ในการพัฒนาประเทศ ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ สถานประกอบการท่ีร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนด้าน อาชีวศึกษา จำนวนโครงการความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนา
ความร่วมมือการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

 

     ๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 ๗.๔.๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม  ทุกพื้นท่ี  และ

ทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ลัดส่วนผู้
เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๑ (ปวช.๑) เทียบกับนักเรียน ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้า เรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูงช้ันปี ท่ี  ๑ (ปวส.๑) เทียบกับนักเรียน ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) และอัตราการ เพิ่มขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตร   
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             การฝึกอบรมอาชีพที,ได้รับการ พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความจำเป็น
พิเศษท่ีได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือ ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ียืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ท้ัง การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยตอบสนองความ
ต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ประสิทธิภาพ 

๗.๔.๒ ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง 
แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ี อ้างอิงจากเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนฐานข้อมูล 
รวมท้ังใช้ประโยชน์ ร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ระบบ
สารสนเทศท่ีครอบคลุม ลูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม มาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอื่นได้ และความพึงพอใจของบุคคลและ หน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา 

๗.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 

๗.๕.๑ ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตร กับส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม 
ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสถานศึกษาท่ีดำเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม 

๗.๕.๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง ‘‘สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

๗.๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปใชป้ระโยชน์ หน่วยงานภายนอกท่ี
ร่วมมือหรือ สนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวช้องกับ
การสร้างเสริม คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

       ๗.๖ ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี
เป้าหมายดังนี้ 

๗.๖.๑  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 
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๗.๖.๒  นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนา

ประเทศ ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และ นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

๗.๖.๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๗.๖.๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในภารอาชีวศึกษาทุกระดับภารศึกษา ตัวชี้วัด
ท่ี สำคัญ ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ใบระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาท่ี
ได้รับการ ยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

๘. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 

หลายประการ ได้แก่ สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาท่ีมีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม การ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวช้องทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การประซาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และการนำแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาสู่การ ปฏิบัติที่ชัดเจน 

     ๘.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
    ๘.๑.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วม

ในการ ผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่าย ใน
การจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

    ๘.๑.๒ การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ๘.๑.๓ การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
    ๘.๑.๔ การสร้างซ่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา อย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
 

๘.๒ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ท้ังการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ โดย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเองควบคู่ไป กับการประเมินของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
 

 
 
 
๙.  ข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดสตูล 
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 ๙.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สตูลเป็นเพียงตำบลหนึ่งในเขตเมืองไทรบุรี เรียกว่า มูเก็มสะตุล (  مقيم

ประวัติความเป็นมาของเมืองสตูลจึงเกี่ยวข้องกับไทรบุรี ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุง (ستول
รัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า "ตามเนื้อความท่ีปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทำให้
เห็นว่าในเวลานั้น พวกเมืองไทรเห็นจะแยกกันเป็นสองพวกคือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่ง และพระ
ยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่า
ราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดนติดต่อกับนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทร แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมือง
สตูลได้สองปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในช้ันนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่ แต่พิเคราะห์
ความตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลัง เข้าใจว่าเช้ือพระวงศ์ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมือง
สตูล และฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น" 

  เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลนั้นยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แต่ข้อความท่ีปรากฏบางตอน
เกี่ยวกับช่ือผู้ว่าราชการเมืองสตูล ไม่ตรงกับในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล
กล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยา
ไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี โดยเมืองสตูลได้แยก
ออกจากไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ  เรื่องการปักปันดินแดนระหว่างไทยกับ
สหพันธรัฐมลายู ซึ่งลงนามกันท่ีกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) จากหนังสือ
สัญญานี้ยังส่งผลให้เมืองไทรบุรีและเมืองปะลิสตกเป็นของอังกฤษ ส่วนเมืองสตูลยังคงเป็นของไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

  เมื่อปักปันดินแดนเสร็จแล้ว ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ใน
มณฑลภูเก็ต เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2453) 

  ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มี
ฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 

  สตูล เป็นจังหวัดท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝ่ังทะเลอันดามัน) คำว่า สตูล มาจากคำภาษา
มลายู เกดะห์ว่า เซอตุล (ستول) (ภาษามาเลย์ว่า เซอตุล (setul)) แปลว่ากระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งท่ี
ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องท่ีนี้ โดยช่ือเมือง นครสโตยมำบังสการา (มลายู: Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้น
หมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา 

วิสัยทัศน์จังหวัด 
“เมืองท่องเท่ียวอุทธยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งค่ัง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 
คำขวัญประจำจังหวัด       สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
คำขวัญประจำจังหวัด (เดิม)     ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศ เชิดสตูล 
ตราประจำจังหวัด        รูปพระสมุทรเทวาประทับนั่งบนแท่นหิน เบ้ืองหลังเป็น 

     พระอาทิตย์อัสดง 
ต้นไม้ประจำจังหวัด      ต้นหมากพลูต๊ักแตน  (Dalbergia bariensis) 
ดอกไม้ประจำจังหวัด       ดอกกาหลง  (Bauhinia acuminata) 
สัตว์น้ำประจำจังหวัด       ปลาการ์ตูนส้มขาว  (Amphiprion ocellaris) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
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%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2453
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
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/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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๙.๒  ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝ่ังทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973  

กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  (นับรวมพื้นท่ีท่ีเป็น
ส่วนของน้ำทะเล)  เป็นลำดับท่ี 63 ของประเทศ  และลำดับท่ี 12 ของภาคใต้  รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดภูเก็ต  ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 
99 องศา  5 ลิปดาตะวนออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนว
ชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร  ติดฝ่ังทะเลอันดามันมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ     อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
                                        และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ทิศใต้                ติดต่อกับ     รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ    อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และรัฐเปอร์ลิส  ประเทศ 
    มาเลเซีย 
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ    ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

 โดยพื้นท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัด
อื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสลับกับภูเขา พื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและ

ภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี  พื้นท่ีค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเล ด้านตะวันตก และทิศใต้
มีท่ีราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝ่ังทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็มข้ึนถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกาง
อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดท่ีมีลำน้ำสายส้ันๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ 
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พื้นท่ีทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิว
เขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝ่ังตะวันตก ภูเขาท่ี
สำคัญได้แก่  เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภูมิอากาศ 
พื้นท่ีจังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านอ่าวไทย และ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน มี 2 ฤดู คือ 
       ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.6-39.5 องศาเซลเซียส 
       ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.9-38.8 องศาเซลเซียส 

 
๙.๓  ข้อมูลด้านแรงงาน 
 ๙.๓.๑  ตารางที่ ๑๑  ประชากรจังหวัดสตูล 

 

อำเภอ พื้นที ่ จำนวน ชาย หญิง รวม ความหนาแน่น 
(ตร.กม.) ครัวเรือน (คน) (คน) (คน) ของประชากร/ตร.กม. 

    เมืองสตูล 881.01 17,513 31,78
4 

32,80
7 

64,591 73.31 
    ละงู 324.00 19,614 33,32

3 
33,68

3 
67,006 206.81 

    ควนกาหลง 396.00 11,485 17,49
8 

17,30
7 

34,805 87.89 
    ท่าแพ    197.25 8,297 14,51

7 
14,68

4 
29,201 148.04 

    ควนโดน    199.03 5,597 10,34
5 

10,62
9 

20,974 105.38 
    ทุ่งหว้า 272.63 6,321 10,43

4 
10,36

5 
20,799 76.29 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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    มะนัง 207.77 6,005     9,275 8,81
9 

18,094 87.09 
รวมทั้งจังหวัด 2,477.69 74,832 127,1

76 
128,2

94 
255,470 103.11 

ที่มา :  ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
 
๙.๓.๒  ตารางที่ ๑๒  กำลังแรงงาน จำแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

ประชากร รวม 281,916 142,261 139,655 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 213,163 107,137 106,026 

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 151,177 87,873 63,304 

- ผู้มีงานทำ 146,724 84,964 61,760 

- ผู้ว่างงาน 3,905 2,361 1,544 

- กำลังแรงงานรอฤดูกาล 548 548 - 

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 61,986 19,264 42,722 

- ทำงานบ้าน 25,133 207 24,926 

- เรียนหนังสือ 11,163 6,077 5,086 

- อื่นๆ 25,690 12,980 12,710 
ประชากรอายุต่ํากว่า 15 ปี 68,753 35,124 33,629 

อัตราการว่างงาน 2.58 1.56 1.02 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 
๙.๔ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 

ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลละงู ต้ังอยู่พื้นท่ีตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ในเขต พื้นท่ี

ราชพัสดุ (ศูนย์สารภี) จัดต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ระยะทางอยู่ห่างจากวิทยาลัยการ
อาชีพละงู ไปทางทิศใต้ ถนนทางหลวงชนบทสาย (บ้านในเมือง – บ้านบากันโต๊ะทิด) สต. ๔๐๒๐ ระยะทาง
ยาว ๒ กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสตูลไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ตามถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๔๑๖ สาย (ฉลุง – ละงู) และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลละงู มี ๑๘ หมู่บ้าน รวมเนื้อท่ีท้ังส้ินประมาณ  ๗๕.๑๔ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๔๗,๕๘๗.๕๐ ไร่ (พื้นท่ีบกไม่รวมพื้นท่ีทะเล) รายละเอียดดังนี้ 
 หมู่ท่ี ๑ บ้านท่าชะมวง         ๒,๓๗๑ ไร่    หมู่ท่ี ๒ บ้านปากละงู     ๒,๕๐๐ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๓ บ้านเกาะยวน         ๒,๓๗๕ ไร่    หมู่ท่ี ๔ บ้านลาหงา     ๒,๐๐๐ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๕ บ้านทุ่ง          ๓,๙๗๕ ไร่    หมู่ท่ี ๖ บ้านหัวทาง     ๒,๐๐๐ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๗ บ้านบากันโต๊ะทิด         ๒,๕๐๐ ไร่    หมู่ท่ี ๘ บ้านนาพญา     ๒,๘๗๘ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๙ บ้านคลองขุด    ๒,๖๓๗.๕๐ ไร่    หมู่ท่ี ๑๐ บ้านห้วยไทร     ๕,๑๕๐ ไร่ 
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 หมู่ท่ี ๑๑ บ้านห้วยมะพร้าว       ๒,๗๘๐ ไร่   หมู่ท่ี ๑๒ บ้านในเมือง     ๖,๒๕๘ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๑๓ บ้านทุ่งพัฒนา         ๓,๕๐๐ ไร่    หมู่ท่ี ๑๔ บ้านหลอมปืน    ๑,๕๐๐ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๑๕ บ้านในใส            ๘๐๐ ไร่   หมู่ท่ี ๑๖ บ้านคลองน้ำเค็ม     ๑,๕๖๒.๕๐ ไร่ 
 หมู่ท่ี ๑๗ บ้านวังช่อนชัย         ๑,๒๕๐ ไร่    หมู่ท่ี ๑๘ บ้านโคกพะยอม      ๑,๕๖๒.๕๐ ไร่ 

 

ด้านการเมือง/การปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลละงูต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอละงู  และอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร  
  * ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลเขาขาวและตำบลกำแพง 
  * ทิศใต้   ติดต่อทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
  * ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง ตำบลท่าเรือ 

ตำบลแป-ระ  ตำบลสาคร  อำเภอท่าแพ 
  * ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลปากน้ำ ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย 
 

การปกครอง 
          แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 279 หมู่บ้าน มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน  
ส่วนกลาง 61 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 51 ชุมชน 
 

ตารางที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสตูล 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 
อำเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 
อำเภอควนโดน 4 31   1 4 
อำเภอกาหลง 3 32   - 3 
อำเภอทุ่งหว้า 5 35   1 5 
อำเภอละงู 6 61   1 6 
อำเภอท่าแพ 4 31   - 4 
อำเภอมะนัง 2 19   - 2 

รวม 36 279 1 6 34 
ท่ีมา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดสตูล 

ระบบเศรษฐกิจ 
          โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ เป็นหลัก 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.6 สาขาการผลิตท่ีมีความสำคัญรองลงมาได้แก่ สาขาประมงมีสัดส่วน ร้อยละ 16.2 
สาขาการขายส่งขายปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 10.8 สาขาขนส่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.2 และ สาขาอื่น ๆ ร้อยละ 
34.2 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2557 มีมูลค่า
เท่ากับ 31,191 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.8  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ 
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 การเกษตรกรรม  
1. การเพาะปลูก 

          จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,754,701 ไร่ เป็นพื้นท่ีถือครองเพื่อทำการเกษตรท้ังส้ิน 635,847 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 36.24 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของ
จังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อท่ีปลูก 432,672 ไร่ รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อท่ีปลูก 
106,251 ไร่, ข้าว 26,216ไร่ และไม้ผล เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 4,528 ไร่ ทุเรียนเนื้อที่ปลูก 3,167 ไร่,  
เงาะเนื้อที่ปลูก 2,666ไร่ ,มังคุดเนื้อที่ปลูก 955 ไร่เป็นต้น   
 

             2. การประมง 
          จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมง มูลค่าท้ังส้ิน 5,196.20 ล้านบาท โดย สาขาท่ีมูลค่าสูงสุด 
3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 2,407.05 ล้านบาท รองลงมาคือ การเล้ียงกุ้งทะเล 1,461.53 ล้าน
บาทและประมงพื้นบ้าน 971.55 ล้านบาทตามลำดับ จังหวัดสตูล มีดัชนีช้ีวัดการเติบโตมูลค่าภาคการการ
ผลิตทางการประมงพบว่ามี 3 อันดับแรกท่ีสำคัญ คือ การประมงพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 46.32 รองลงมา
คือการเล้ียงกุ้งทะเล ร้อยละ28.13 และการประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 18.70 ตามลำดับ จังหวัดสตูล มี
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านแยกตามเครื่องมือทำการประมงได้ 3,281 ครัวเรือน ประกอบด้วยเครื่องมือประมง
อวนติดตา 2,375 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 444 ราย และ โพงพาง 354 ราย ตามลำดับ 
 

จังหวัดสตูล มีชายฝ่ังทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร มีเกาะจำนวนมาก มีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ ทำ
ให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำท่ีอุดมสมบูรณ์ มีเรือท่ีทำการประมงประเภท เรือประมงพื้นบ้าน 2,425 ลำ แรงงาน 
4,850 รายเรือประมงพาณิชย์ 458 ลำ มีแรงงานประมงพาณิชย์ 4,222 ราย (แรงงานไทย 2,513 ราย 
แรงงานต่างด้าว 1,709 ราย) จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ณ จำนวน 4,319 ราย มีพื้นท่ีการ
เล้ียงรวม 12,514.63 ไร่ ประกอบด้วย การเล้ียงกุ้งทะเล 464 ฟาร์ม พื้นท่ี 8,887.12 ไร่ รองลงมาการ
เล้ียงสัตว์น้ำกร่อย ประกอบด้วยการ เล้ียงปลาในบ่อดินและกระชัง จำนวน 1,812 ฟาร์ม พื้นท่ี 2,622.44 
ไร่ และการเล้ียงปลาน้าจืดส่วน ใหญ่เป็นปลานิล ปลาดุก และปลากินพืช 2,043 ฟาร์ม พื้นท่ี1,005.08 ไร่  
 

             3. ปศุสัตว์ 
          จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จำนวนกว่า 16,075 ราย จำนวนเกษตรกรผู้เล้ียง สัตว์สูงสุดอยู่ใน
พื้นท่ีอำเภอละงู จำนวน 3,383 ราย รองลงมา คือ อำเภอเมืองสตูล จำนวน 3,374 ราย และอำเภอท่าแพ 
จำนวน2,472 รายซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จำนวนสัตว์ที่ เล้ียงต่อครัวเรือนมีน้อยและมัก
เล้ียงแบบปล่อย มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการเล้ียง โดยเกษตรกรผู้เล้ียง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลักและเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพเสริม มีการใช้พื้นท่ีการเกษตรอื่นๆ เช่น สวนยางพารา สวนปาล์ม 
สวนผลไม้ ไร่นา ในการเล้ียงสัตว์ซึ่งจะไม่แยกออกมาชัดเจน เกษตรกร ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการปลูกพืช 
อาหารสัตว์ มีพื้นท่ีปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์เพียง  4,232.75 ไร่  
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          จังหวัดสตูล มีแหล่งสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ภายในจังหวัด โดยภาครัฐมีหน่วยผสมเทียมของ กรมปศุ
สัตว์ 7 หน่วย มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (โค) 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์สุกร 1 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก 2 แห่ง และสถานท่ี
กักกันสัตว์ 3 แห่ง ของทางราชการ 1 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง  
 

               
 
 

4. การอุตสาหกรรม 
          จังหวัดสตูลมีโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ จำนวนท้ังส้ิน 315 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
3,712.39 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 4,425 คน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อรองรับผลผลิต
ทางการเกษตรในท้องถิ่น อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ของจังหวัดสตูล ดังนี้ 
           (1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบ ประตู 
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานท้ังส้ิน 33 โรงงาน เงินลงทุน 602.14 ล้านบาท คนงาน 1,398 บาท 
          (2) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์มดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
และทาน้าแข็งตามลำดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานท้ังส้ิน 27 โรงงาน เงินลงทุน 375.65 ล้านบาท คนงาน 
1,672 คน 
      (3) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound 
Rubber) ทำยางแผ่นผ่ึงแห้ง/รมควัน ตามลำดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานท้ังส้ิน 28 โรงงาน เงินลงทุน 
361.31 ล้านบาท คนงาน 259 คน  
 

5. การพาณิชย ์
          ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมท่ีเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ 
เนื่องจากจังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยมี
ช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน 
          สินค้าส่งออกท่ีสำคัญ ได้แก่ หอมหัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, สับปะรดสด ฝรั่งสด,
แตงกวาสด, กะหล่ำปลีสด, หมอน, ขวดเปล่าใช้แล้ว, กล้วยสด และแตงโมสด สินค้านำเข้าท่ีสำคัญ ได้แก่ 
กระเทียมหอมหัวใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น, นมผงเต็มมันเนย, ส่วนประกอบเครื่องบีบปาล์ม, แมงดาทะเลสด
หอยจุ๊บแจงมีชีวิต, แป้งข้าวสาลี, เปลือกหอยตาวัว (ยังไม่ได้ตกแต่ง) และเคย หมักเกลือ จำนวน 308.88 
ล้านบาทมูลค่าสินค้าส่งออก 149.82 ล้านบาท และมูลค่าสินค้านำเข้า 159.06 ล้านบาท (ดุลการค้า -9.24 
ล้านบาท)  
 

              6. การท่องเที่ยว 
         จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง ท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ จึงเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเท่ียว ก็ตาม แต่
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเท่ียวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเท่ียวของสตูล ยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เย่ียมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง เกาะตะรุเตา 
และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่านไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มีนักท่องเท่ียว รวมท้ังส้ิน 
1,224,234 คนสามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 6,287.95 ล้านบาท มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจำ จังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุ
เตา อุทยานแห่งชาติทะเลบันเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะน้ำตกวังสายทอง น้ำตกธาราสวรรค์ ถ้ำเจ็ดคต ถ้ำภูผา 
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เพชร ถ้ำเลสเตโกดอนเป็นต้น 
 

              7. ผลิตภัณฑ์ OTOP 
          ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดสตูล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก (พื้นท่ี อ.ทุ่งหว้า,ท่าแพ,สาคร ละงู
ระดับ 5 ดาว 2 กลุ่ม, ระดับ 4 ดาว 1 กลุ่ม ระดับ 1 ดาว 5 กลุ่ม) เครื่องด่ืม (ชาชัก) (พื้นท่ี อ.เมืองสตูล ร้าน
ขอบคุณ,กาแฟ ต.บ้านควน, ร้านเตอบิลัง เกาะหลีเป๊ะ เป็นแบบกาแฟชักเย่อ) ขนมพื้นบ้าน (พื้นท่ีอำเภอ ควน
โดน ขนมไข่ระดับ 5 ดาว 1 กลุ่ม) และผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ (พื้นท่ี อ.ควนโดน) มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
OTOP จำนวน660,204,608 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา 

   

8.  สาธารณสุข  
   -  โรงพยาบาลของรัฐรวม 7 แห่ง เป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด 186 เตียง 1 แห่ง  
   -  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง  
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 54 แห่ง  
   -  ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่งมีแพทย์ 73 คน  อัตรา : ประชากร (1: 4,302 คน)  
   -  ทันตแพทย์ 36 คน     อัตรา : ประชากร (1: 8,724 คน)  
   -  เภสัชกร 50 คน     อัตรา : ประชากร (1: 6,543 คน)  
   -  และมีพยาบาล 759 คน    อัตรา : ประชากร (1: 414 คน)  
   -  โดยมีสถานบริการท่ีให้บริการในคลินิกแพทย์ 33 แห่ง  
   -  คลินิกทันตกรรม 11 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 22 แห่ง  
   -  คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง  
   -  ร้านขายยา 61 แห่ง (ขายยา แผนโบราณ 10 แห่ง) 
 

9. แรงงาน 
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล พบว่าเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 149,222 คน 

โดยจำแนกเป็นผู้มีงานทำ 147,145 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของกำลังแรงงาน ขณะท่ีผู้ว่างงาน จำนวน 
1,986 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33  อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตราร้อยละ 48.73 โดยเมื่อ
เทียบกับค่าเฉล่ียปี 2558 พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดหดตัวลดลง ขณะท่ีอัตราการจ้างงาน
นอกภาคเกษตร มีร้อยละ 51.28 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียปี 2558 พบว่าอัตราการจ้างงานนอกภาค
เกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.35 

 ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะด้านภาษา และให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาทักษะภาษาไม่มากนัก ในขณะท่ีการผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิตในจังหวัดเองก็มีความขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงาน ท่ีมีทักษะฝีมือ
ตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะท่ีกำลังแรงงานเองยังคงมีการเคล่ือนย้ายไปทำงานยังจังหวัดใหญ่  ท้ังนี้
แนวโน้มของตลาดแรงงานในจังหวัดสตูลท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรต่างมีความต้องการและมี
ความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นท่ีได้เป็นจำนวนมาก 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล   เป็นจังหวัดท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในจังหวัดได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง ตามความสนใจของผู้เรียน ต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยจนถึงปริญญาตรี ซึ่งใน
จังหวัดสตูลมีหน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาท้ังส้ิน 12 หน่วยงาน (รายเอียดตามตารางท่ี 1)  

ตารางที่  ๑๔ 

แสดงจำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตจังหวัดสตูล 
 

ลำดับ 
 

หน่วยงาน 
 

สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในสังกัด 
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล สพฐ. 1 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล สพฐ. 159 
3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต16 

(สตูล) 
สพฐ. 12 

4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 2 
5 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพฐ. 1 
6 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  สป.ศธ 269 

ในระบบ  42 
นอกระบบ 13 
ปอเนาะ 6 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 208 

7 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

สป.ศธ 8 (1หน่วย+7
อำเภอ) 

8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. 4 
9 วิทยาลัยชุมชนสตูล สกอ. 1 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล สกอ. 1 
หน่วยงานทางการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 
เทศบาล 6 
องค์การบริหารส่วนตำบล(โรงเรียน) 1 
องค์การบริหารส่วนตำบล(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 114 

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงาน 1 
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 436 กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน 
2 

 583 
****มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  ขณะน้ียังไม่มีการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตรการจัดการศึกษาอยู่
ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ(คาดว่าจะจัดการเรียนการสอนได้ในปี 2561)  
 

        ตารางที่ ๑๕ 
          แสดงจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูลแยกรายอำเภอ (ไม่รวมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

หน่วยงาน 
จำนวนสถานศึกษาในอำเภอ 

เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูล 

38 12 20 18 44 17 10 159 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
16 (สตูล) 

3 1 1 2 2 2 1 12 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 - - - - - - 2 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 1 - - - - - - 1 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  85 32 28 29 65 25 5 269 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

2 1 1 1 1 1 1 8 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 1 1 - 1 - - 4 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 - - - - - - 1 
มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล - - - - 1 - - 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 - - - - 1 1 8 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 - - - - - - 1 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 436 - - 2 - - - - 2 

รวม 140 47 53 50 114 46 18 468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  ๑๖ 
สถานศึกษาจังหวัดสตูล จำแนกตามสังกัด 

ท่ี สังกัด 
จำนวนโรงเรียน

ในสังกัด 

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 
2560 

นักเรียน ครู 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 27,915 2,242 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 16 (สตูล) 
12 9,786 504 

3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 1,186 85 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล 1 219 26 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล 1 967 59 

4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 1 5 1 
5 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 269 38,311 2,839 

ในระบบ 42 20,319 1,502 
นอกระบบ 13 690 56 
ปอเนาะ 6 349 24 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  
(ตาดีกา) 

208 16,953 1,257 

6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

8 (1หน่วย+7
อำเภอ) 

5,637 90 

7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 3,154 171 
8 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 807 39 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล 1 - - 

10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน) 

8 3,100 165 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

114 7,548 410 

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 23 8 
12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 436 2 200 22 

รวม (ยกเว้นสังกัด สช.นอกระบบและตาดีกา) 361 80,029 5,263 
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****มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  ขณะน้ียังไม่มีการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตรการจัดการศึกษาอยู่
ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ(คาดว่าจะจัดการเรียนการสอนได้ในปี 2561) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 
 

 
 

๑๐. แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การศึกษาของจังหวัดสตูล “จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ด้วยศาสตร์พระราชา” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของศาสตร์พระราชา 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงอายุ สู่มาตรฐานสากล ท่ีสอดคล้องกับความ 

ต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและ 

สังคม 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและ 

ท่ัวถึง 
  5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและเหมาะสม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมปลูกฝัง 

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตอาสา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
 2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา   
 5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
   6.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีเกาะและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

เป้าประสงค์ 
๑.  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส่ 

มีการบูรณาการทำงานทุกระดับในพื้นท่ีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒.  ประชาชนในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

เพื่อรองรับการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0  
๓.   ประชาชนในจังหวัดสตูลมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้น ทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการส่ือสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   ๔.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารสู่อาเซียน 

รวมทั้งสิ้น 582 97,672 6,576 
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   ๕.  ประชาชนในจังหวัดสตูลได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ทุกช่วงวัย อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๖.  สถานศึกษามีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   ๗.  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๘.  ประชาชนในจังหวัดสตูลยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมตามหลักศาสนา 
ท่ีตนเองนับถือ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
๑๑. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การบริหาร และ
การพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมท้ังการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน ๙  ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๑ ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ 

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกต์ใช ้
  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรง 
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท 
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์ส่ิงแวดลอม 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันต
อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเป็น 

ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.3 ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง

ปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวย

งานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผู
บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน 

 
 
 
 
 

ตารางที่ ๑๗  
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 

ปีการศึกษา เกียรติประวัติที่ได้รับ 
๒๕๕๖ ๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ด้านการ
อาชีวศึกษา  ต้ังแต่วันท่ี  14  มีนาคม  2556 

 ๒. ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน  ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “ไม้เท้า
พยุงสไลด์เก็บพร้อมประกอบนั่ง” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันท่ี  3 – 7 กุมภาพันธ์ 

 ๓. ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญา
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ “เคร่ืองชงชาชัก”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันท่ี  3 – 7 กุมภาพันธ์ 

 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 (ระดับเหรียญเงิน) ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต “ไม้เท้าพยุงสไลด์เก็บพร้อมประกอบนั่ง” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2556 

 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ระดับเหรียญเงิน) ส่ิงประดิษฐ์ประเภทภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ “เคร่ืองชงชาชัก”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 

 ๖. ได้รับรางวัลชมเชย  (ระดับเหรียญเงิน) ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยี “เคร่ืองสะเด็จน้ำมันความเร็วสูง” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 

 ๗. ได้รับรางวัลชมเชย  (ระดับเหรียญทองแดง) ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  “ถังขยะเซ็นเซอร์”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ
ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 

 ๘. ได้รับรางวัลชมเชย  (ระดับเหรียญทองแดง) ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  “ปลั๊กไฟประหยัดพลังงาน”  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 

๒๕๕๗ ๑. ได้รับรางวัล  (ระดับเหรียญทอง) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพละงู  ประจำปีการศึกษา 2557 
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 ๒. ได้รับรางวัล (หน่วยมาตรฐานดีเด่น)  ระดับกลุ่มจังหวัด สงขลา  พัทลุง  สตูล 
ประจำปีการศึกษา 2556ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557  
(ภาคใต้) 
 

  
  
  
  
  
  

ปีการศึกษา เกียรติประวัติที่ได้รับ 
 ๔. ได้รางวัล (ชมเชย)  สถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 
 ๕. โล่ (ระดับดีมาก)  การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) ประจำปี 

การศึกษา 2556 
 ๖.  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้น โครงการส่งเสริมการวิจัย

ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557  (ภาคใต้) 
๒๕๕๘ ๑. ได้รับผลการประเมิน (ระดับดีมาก) โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้

มาตรฐานอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 
 ๒. ได้รับโล่ (ระดับดีมาก) การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปี

การศึกษา 2557 
 ๓. รางวัลชนะเลิศระดับ 4 ดาว โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ

วงจร ประจำปีการศึกษา 2558 
 ๔. ได้รับรางวัล  (ระดับเหรียญทอง ดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด) องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพละงู  ประจำปีการศึกษา 2558 
๒๕๕๙ ๑.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับ 5 ดาว) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

แบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2558 
 ๒. ได้รับโล่ (ระดับดีมาก) การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปี

การศึกษา 2558 
๒๕๖๐ ๑.  ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ (ระดับ 5 ดาว) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2559 
 ๒. ได้รับรางวัลโล่ การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ประจำปีการศึกษา 

2559 
 ๓. ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (รองชนะเลิศอันดับ 1) Innovation Award The First 

Runter up Thailand – Malaysia  โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนนักศึกษาไทยมาเลเซีย 
ประจำปีการศึกษา 2560 

๒๕๖๑ ๑. ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ (ระดับ 5 ดาว) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 25๖๐ 

 ๒. ได้รับผลการประเมิน (ระดับดีมาก) โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
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มาตรฐานอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 25๖๐ 
 ๓. ได้รับผลการประเมิน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบระดับภาค ภาคใต้ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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บทท่ี ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพละงู โดยการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินสภาพการณ์ของสถานศึกษาท้ังภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และข้อจำกัด ของวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาสามารถนำมากำหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

๓.๑  ปรัชญาสถานศึกษา (philosophy) 
วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม 

 

๓.๒  วิสัยทัศน์ (Vision) 
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 
“วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานท่ีมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการ

บริหารจัดการท่ีดี ประสานกับชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับ
สากล” 

 

๓.๓  อัตลักษณ ์ (Uniqueness) 
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์    มีจิตสาธารณะ 
 

๓.๔  เอกลักษณ์  (Identity)   
บริการชุมชน  ฝึกฝนอาชีพ 
 

๓.๕  มาตรฐานการจัดการศึกษา 
๑. นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน 
๒. นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการตรงตามสาขาท่ีเรียน 
๓. นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของชุมซนและตลาดแรงงาน 
๔. นักเรียน นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาตามหลักสูตร 
๔. ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ 
 

๓.๖  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ( SWOT Analysis) 
๓.๖.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

๓.๖.๑.๑  จุดแข็ง (Strength) 
    ๑) บุคลากรมีความสามัคคี ในการทำงานเป็นหมู่คณะมุ่งสู่ความสำเร็จ  
    ๒) ผู้บริหารนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
    ๓) ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขางาน 
    ๔) บุคลากรมีการคิดวิเคราะห์นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการจัด 
    การเรียนการสอน 
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๕) บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  
๖) บุคลากรมีจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 ๗) มีการมอบหมายงานตามระเบียบการบริการงานอย่างชัดเจน  
 ๘) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๙) มีหอพักให้กับนักเรียนนักศึกษา 

 

๓.๖.๑.๒  จุดอ่อน (Weakness) 
    ๑) สถานศึกษาไม่มีอัตรากำลังท่ีเพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว และไม่มี 
    การบรรจุ 
    ๒) ภาระงานของนอกเหนือจากงานสอนของครูมีมาก  
    ๓) วัสดุและครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
    ๔) ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนล้าสมัย 
    ๕) ห้องเรียนมีสภาพทรุดโทรม 

  

๓.๖.๒  ตารางการวิเคราะห์ปัจจัย ภายนอกองค์กร 
              ๓.๖.๒.๑  โอกาส (Opportunity) 

๑) การจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จึงได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณเต็มท่ี 

๒) ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
๓) สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาท้ัง

หลักสูตร ปวช. /ปวส. ทวิภาคี และระยะส้ัน ได้รับความร่วมมือสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ใน
ระบบไตรภาคีท้ังภาครัฐและเอกชนในการ จัดการศึกษา 

๔) ประชาคมอาชีวะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง 

๕) ชุมชนและผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำ 
  กิจกรรมต่างๆ 

๖) ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณธรรมของ
ผู้เรียน 
 

๓.๖.๒.๒  อุปสรรค (Threat) 
๑) งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาไม่เพียงพอ 
๒) ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย และยากจน 

   ๓) ขาดแหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
   ๔) ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อย 
   ๕) ผู้ปกครองมีความเช่ือและค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสอนศาสนา 
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๓.๗  พันธกิจ (Mission) 
 หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังท่ีกำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยแต่
ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ 
 

วิทยาลัยการอาชีพละงู กำหนดพันธกิจเพือ่ให้บรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์ที่กำหนด ไว้ดังนี้ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน 

          ระดับประเทศและระดับสากล 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  และสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติท่ีดี 
4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ท้องถิ่น 
5.  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ 

 

๓.๘  กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

วิทยาลัยการอาชีพละงู กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ไว้ดังนี้ 
พันธกิจที ่๑ (Mission)      

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
 ระดับประเทศและระดับสากล 

 
 
พันธกิจที ่ ๒ (Mission) 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี กลยุทธ์ 
๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
๑.๑ จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ

ช้ินงาน/โครงการ 
  ๑.๒ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
  ๑.๓ บูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้อุทยานธรณี

สตูล (GEO Pork) และภาษาอาเซียนใน
รายวิชา 

๒. พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๒.๑ ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
  ๒.๒ ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

๓. พัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน
โดยความร่วมมือของกลไกประชารัฐ 

๓.๑ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ 

  ๓.๒ จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี กลยุทธ์ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  44 
 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  และสามารถใช้ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 
 
พันธกิจที ่ ๓ (Mission) 

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติท่ีดี 
 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ๑.๑ จัดอบรม  ประชุมสัมมานา  บุคลากร 
  ๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ๒.๑ จัดสวัสดิการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒.๒ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที ่ ๔ (Mission) 

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ท้องถิ่น 
 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

  ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒. บูรณาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๑ ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๒ ส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาและนันทนาการ 
๓. ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาและรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมผู้เรียนบริการวิชาชีพให้กับชุมชน 

และสังคม 
  ๓.๒ ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนด้านความมีวินัย ความ

รับผิดชอบ จิตอาสาต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
๑.๑ จัดทำแผนการเรียนโดยความร่วมมือของ

ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ 
  ๑.๒ จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
๒. ส่งเสริม  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑ การจัดการองค์ความรู้ 

๓. พัฒนาด้านกายภาพและส่ิงอำนวยความ
สะดวกของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น 

๓.๑ พัฒนาสถานศึกษาด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุ  
ครุภัณฑ์  ส่ิงอำนวยความสะดวก 

 
พันธกิจที ่๕  (Mission)   

บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ 
 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบเครือข่ายประชารัฐให้มีความ

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
๑.๑ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ประชารัฐ 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

 

๑.๒ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
๓.๔  พันธกิจ  กลยุทธ์  เป้าประสงค์  แผนงาน  โครงการ  ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยการอาชีพละงู  โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนด เป้าหมาย 
และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุ
ซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

พันธกิจที ่๑  (Mission)  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล มี จำนวน  ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑  เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๒  เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับ 
สากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ก้าวทัน 
 เทคโนโลยี  มีจำนวน  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ ๑.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบช้ินงาน/โครงการ 
  ๑.๑  เป้าประสงค์ หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการ 
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  พัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล
   ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการอบรมการสอนแบบช้ินงาน/โครงการ 
  ๒)  โครงการ One Teacher One Project 
  ๓)  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ/งานวิจัย/นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
  ๔)  โครงการบูรณาการการสอนรายวิชา 
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนครั้งในการจัดอบรม 
  ๒)  ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ๓)  จำนวนช้ินงาน 
  ๔)  จำนวนรายวิชา/ช้ินงาน 

 

กลยุทธ์ ๒.  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 ๒.๑  เป้าประสงค์ จัดหาส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการอบรมการสร้างส่ือสารสนเทศ 
  ๒)  โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน 
  ๓)  โครงการจัดหาส่ือ 
  ๔)  โครงการครูสร้างส่ือ 
  ๕)  โครงการห้องเรียนทันสมัย 

๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนครั้งในการจัดอบรม 
  ๒)  คุณภาพของส่ือการเรียนการสอน 
  ๓)  จำนวนช้ินงาน 
  ๔)  จำนวนส่ือท่ีครูผลิต 
  ๕)  จำนวนห้องเรียนท่ีทันสมัย 
 

กลยุทธ์ ๓.  บูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (GEO Pork) และภาษา 
อาเซียนในรายวิชา 
 ๓.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยพร้อมเข้าสู่อาเซียน

  ๓.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการอบรมครูภาษาอาเซียน 
  ๒)  โครงการจัดทำตำรา ๒ ภาษา 
  ๓)  โครงการการพัฒนาภาษาอาเซียนสู่ผู้เรียน 
  ๔)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล 
 
 
 ๓.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนครั้งในการจัดอบรม 
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  ๒)  จำนวนรายวิชา 
  ๓)  จำนวนภาษา 
  ๔)  จำนวนครู นักเรียนนักศึกษา 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  มีจำนวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ ๑.  ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
  ๑.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพตามระดับช้ัน 
  ๒)  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  ๓)  โครงการธนาคารอาชีพทางเลือก 
  ๔)  โครงการมาตรฐานอาชีพอาเซียน 
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนแผนกวิชา 
  ๒)  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 2.00 
  ๓)  จำนวนอาชีพทางเลือก 
  ๔)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมาตรฐานระดับอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ๒.  ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
  ๒.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
  ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการอบรมครูการประเมินตามสภาพจริง 
  ๒)  โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
  ๓)  โครงการนิเทศติดตามผู้เรียน 
  ๔)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๕)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพสถานศึกษา 

๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของครูท่ีมีความรู้เรื่องการประเมินตามสภาพจริง 
  ๒)  ร้อยละของรายวิชาต่อภาคเรียนท่ีจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
  ๓)  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ๔)  ระดับคุณภาพในการใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
  ๕)  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนโดยความร่วมมือของกลไก
ประชารัฐ มีจำนวน  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
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  ๑.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรฐาน   
          สมรรถนะอาชีพประชารัฐ 

  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
  ๒)  โครงการจัดทำแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
  ๓)  โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ๔)  โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาเซียน 
  ๕)  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (GEO Park) 

   ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
  ๒)  จำนวนแผนการเรียนท่ีทำร่วมกับสถานประกอบการ 
  ๓)  ร้อยละของจำนวนหลักสูตร 
  ๔)  จำนวนสาขาวิชาท่ีพัฒนาร่วมกับอาเซียน 
  ๕)  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

กลยุทธ์ ๒.  จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
  ๒.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยความร่วมมือของกลไก 
     ประชารัฐ 
  ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  ๒)  โครงการจัดทำคู่มือครูฝึกในสถานประกอบการ 
  ๓)  โครงการลงนามความร่วมมือรับผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
  ๔)  โครงการครูฝึกงานในสถานประกอบการ 
  ๕)  โครงการครูเฉพาะทาง 

๖)  โครงการศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน 
๗)  โครงการฝึกงานในภูมิภาคอาเซียน 

   ๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  โครงการฝึกงานในภูมิภาคอาเซียน 
  ๒)  ระดับคุณภาพการจัดคู่มือครู 
  ๓)  ร้อยละของสถานประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
  ๔)  จำนวนครูฝึกในสถานประกอบการ 
  ๕)  จำนวนครูผู้สอนฝึกในสถานปรกอบการ 

๖)  จำนวนครูผู้สอน 
๗)  จำนวนผู้เรียนฝึกงานต่างประเทศในอาเซียน 
 

พันธกิจที ่๒  (Mission)  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจำนวน  ๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
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๑.๑  เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   
๑.๒  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  มี
จำนวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
๑.๑  เป้าประสงค์ ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์และ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการพัฒนาจิต 
  ๒)  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓)  โครงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๔)  โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  ๕)  โครงการจิตอาสานำพาสันติสุข 
  ๖)  โครงการค่ายคุณธรรม 
  ๗)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  ๘)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
  ๙)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๑๐)  โครงการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
  ๑๑)  โครงการลดความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุ่ม 
  ๑๒)  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 
  ๑๓)  โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา 

   ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและมีระดับความพึงพอใจระดับดี 
  ๒)  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
  ๓)  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
  ๔)  ร้อยละของจำนวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน ๒ ครั้ง/ป ี
  การศึกษา 
   

กลยุทธ์ ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒..๑  เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒..๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการละหมาดวันศุกร์ 
  ๒)  โครงการละหมาดในมัสยิดของวิทยาลัย 
  ๓)  โครงการสวดมนต์วันศุกร์ 
  ๔)  โครงการทำบุญวันพระ 
 ๒..๓  ตัวชี้วัด 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและมีระดับความพึงพอใจระดับดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  บูรณาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ี 
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พึงประสงค์ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจำนวน  ๒  กลยุทธ์  
ดังนี ้

กลยุทธ์ ๑.  ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๑.๑  เป้าประสงค์ ให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

   ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการอบรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การ 
  ปฏิบัติ 
  ๒)  โครงการอบรมการทำแผนการสอนแบบบูรณการ 
  ๓)  โครงการธนาคารวิทยาลัย   
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนครั้งในการจัดอบรม 
  ๒)  ร้อยละของรายวิชาท่ีมีแผนการสอนแบบบูรณาการ   

๓)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเงินออม 
๔)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

กลยุทธ์ ๒.  ส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาและนันทนาการ  
  ๒.๑  เป้าประสงค์ ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

   ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
  ๒)  โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ 
  ๓)  โครงการประกวดร้องเพลง 
  ๔)  กิจกรรมลูกเสือ 

๕)  โครงการประกวดน้องใหม่ขวัญใจอาชีวะ 
 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  มีจำนวน ๒ 
กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนบริการวิชาชีพ ให้กับ  ชุมชนและสังคม 
  ๑.๑  เป้าประสงค์ ผู้เรียนนำความรู้สู่การบริการวิชาชีพให้กับชุมชนสังคม 

   ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการนำความรู้กลับสู่บ้านเกิด 
  ๒)  โครงการอาชีวะจิตอาสานำพาสันติสุข 
  ๓)  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  ๔)  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีนำวิชาชีพไปบริการหมู่บ้านตนเอง 
  ๒)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ   
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๓)  จำนวนครั้งท่ีออกบริการ 
๔)  จำนวนครั้งท่ีออกบริการ 
 

กลยุทธ์ ๒.  ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสาต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๑  เป้าประสงค์ ผู้เรียนต้องความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสาต่อ 
 สังคมและส่ิงแวดล้อม 

  ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการพ่อปลูกลูกรักษา 
  ๒.  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
  ๓)  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔)  โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

๕)  โครงการวิทยาลัยสีเขียว 
๖)  โครงการชีวะวิถ ี
๗)  โครงการเก็บขยะแหล่งท่องเท่ียว 
๘)  โครงการปลูกป่าชายเลน 

 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  ๒)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีรับผิดชอบดูแลต้นไม้และพื้นท่ีในวิทยาลัย  

๓)  จำนวนครั้งของการทำโครงการ 
๔)  จำนวนครั้งของโครงการ 

 
พันธกิจที ่ ๓  (Mission)  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติที่ดี มีจำนวน 
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑.  วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
      ๑.๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ  มีจำนวน  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ ๑.  จัดอบรม  ประชุมสัมมานา  บุคลากร 

  ๑.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ และเจตคติท่ีดี 
  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการอบรมเทคโนโลยีในวิชาชีพ 
  ๒)  โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาครู 
  ๓)  โครงการอบรมระบบการดูแลผู้เรียน 
  ๔)  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเป็นครูท่ีปรึกษาอย่างมืออาชีพ 
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของครูแต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมการอบรม 
  ๒)  ร้อยละของครูเข้าร่วมการอบรม 
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๒.  กลยุทธ์ ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  ๒.๑  เป้าประสงค์ เพิ่มคุณภาพบุคลากรทางด้านวิชาชีพ วิชาการ 
  ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการประกวดครูดีเด่นและครูมาตรฐาน 
  ๒)  โครงการ 1 ครู  1 สถานประกอบการ 
  ๓)  โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 
  ๔)  โครงการพัฒนาสมรรถนะคร ู
 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของครูเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒)  ร้อยละของครูท่ีมีเครือข่ายสถานประกอบการ 

๓)  ร้อยละของครูท่ีเข้าฝึกงานในสถาน 
         ๔)  ร้อยละของครูเข้าร่วมการพัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  มีจำนวน  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ ๑.  จัดสวัสดิการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ๑.๑  เป้าประสงค์ จัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร 
  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน 
  ๒)  โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ 
  ๓)  โครงการเงินกู้ยืมเพื่อสวัสดิการของบุคลากร 
  ๔)  โครงการห้องเตรียมการสอนน่าอยู่ 

๕)  โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของครูท่ีทำแฟ้มสะสมผลงาน 
  ๒)  ร้อยละของครูท่ีทำผลงานวิชาการ 

๓)  ร้อยละของเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 
๔)  จำนวนห้องเตรียมการสอนของครูน่าอยู่ 
๕)  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ ๒.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

  ๒.๑  เป้าประสงค์ ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 
  ๒.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการติวความรู้มุ่งสู่ราชการ 
  ๒)  โครงการประกวดผลงานครู 
  ๓)  โครงการครูมืออาชีพ   
 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของครูอัตราจ้างและพนักงานราชการท่ีสอบบรรจุได้ 
  ๒)  ร้อยละของครูท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน 
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๓)  ร้อยละของครูท่ีมีผลงานและผ่านการประเมินเป็นครูมืออาชีพ 
 

พันธกิจที ่ ๔ (Mission)  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  
ท้องถ่ิน มีจำนวน  ๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑.  วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑  เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลาหลาย   
      ๑.๒  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของ 
 ชุมชนและท้องถิ่น  มีจำนวน  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  จัดทำแผนการเรียนโดยความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น และสถาน 
ประกอบการ 

  ๑.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ 
๑.๒  แผนงาน  โครงการ 

  ๑)  โครงการโรงเรียนในชุมชน 
  ๒)  โครงการสำรวจความต้องการด้านอาชีพและวิชาการ 
  ๓)  โครงการจัดทำหลักสูตรระยะส้ันตามความต้องการ 
  ๔)  โครงการเก่งได้หลากหลายประสบการณ์ 
 ๒.๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนชุมชนท่ีได้รับการเผยแพร่ความรู้ 
  ๒)  จำนวนครั้งของการสำรวจ 

๓)  จำนวนครั้งหลักสูตรระยะส้ันท่ีเกิดจากความต้องการของชุมชน 

๔)  ระดับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
 

กลยุทธ์  ๒.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 

 ๒.๑  เป้าประสงค์ จัดทำตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
 หลากหลาย 

  ๒.๑  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการสอนเป็นช้ินงาน/โครงการ 
  ๒)  โครงการจัดการเรียนรู้ในสถานท่ีจริง 
  ๓)  โครงการผู้เช่ียวชาญอาชีพ 
  ๔)  โครงการโรงฝึกงานในสถานศึกษา 
 ๒.๑  ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละของรายวิชาท่ีสอนเป็นช้ินงาน/โครงการ 
  ๒)  ร้อยละของวิชาท่ีสอนในสถานประกอบการจริง 

๓)  ร้อยละของวิชาท่ีสอนโดยวิทยากรภายนอกในบางเนื้อหา 

๔)  จำนวนโรงฝึกงานในสถานศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ส่งเสริม  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจำนวน  ๑  
กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  การจัดการองค์ความรู้ 
 ๑.๑  เป้าประสงค์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการธนาคารภูมิปัญญา 
  ๒)  โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
  ๓)  โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีท้องถิ่น 
  ๔)  โครงการอบรมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการถ่ายทอด 

๕)  โครงการครูไทยใฝ่หาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖)  โครงการจัดต้ังศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗)  โครงการต่อยอดนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการ 
  ถ่ายทอด 
  ๒)  จำนวนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านท่ีได้รับการต่อยอด 

๓)  จำนวนรายการท่ีอยู่ในศูนย์เรียนรู้วิถีท้องถิ่น 

๔)  จำนวนปราชญ์ชาวบ้านท่ีได้รับการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ 
ผู้อื่น 
๕)  ระดับครูท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  
๖)  มีการจัดต้ังศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗)  จำนวนช้ินงานนวัตกรรม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาด้านกายภาพและส่ิงอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น   มีจำนวน  ๑  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑  พัฒนาสถานศึกษาด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุ  ครุภัณฑ์  ส่ิงอำนวยความ 
สะดวก 
 ๑.๑  เป้าประสงค์ จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง 
 เรียนรู้ของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น    

  ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
  ๒)  โครงการ Hot Line  สายอาชีพ 
  ๓)  โครงการ  One Stop Service  พิชิตความจน 
  ๔)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

๕)  โครงการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ 
๖)  โครงการเพิ่มศักยภาพด้านอาคารสถานท่ี 
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 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนอาชีพท่ีท่ีส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
  ๒)  จำนวนผู้ใช้บริการ 

๓)  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร วัสดุ อุปกรณ์  และ 
ครุภัณฑ์ 
 
 

พันธกิจที ่ ๕  (Mission) บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ  มีจำนวน 
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

 ๑.  วัตถุประสงค์ 
๑.๑  เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๑.๒  เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกลไกประชารัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบเครือข่ายประชารัฐให้มีความเข้มแข็งอย่าง 
ต่อเนื่อง  มีจำนวน  ๑  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐ   
๑.๑  เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชารัฐ   

 ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการจัดต้ัง/ประชุมกรรมการวิทยาลัย 
  ๒)  โครงการจัดต้ังชมรมผู้ปกครองครู 
  ๓)  โครงการจัดต้ังเครือข่ายอาชีวะตำบลและหมู่บ้าน 
  ๔)  โครงการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า 

๕)  โครงการสัมมนาคณะกรรมการวิทยาลัยและเครือข่ายประชารัฐ 
๖)  โครงการบ่มเพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๗)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
  ๑)  จำนวนครั้งของการประชุม 
  ๒)  จำนวนคนท่ีเข้าร่วม 

๓)  ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและเครือข่าย 
ประชาคมอาชีวศึกษา 

๔)  จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
มีจำนวน  ๑  กลยุทธ์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ๑.  จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๑  เป้าประสงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
 
 ๑.๒  แผนงาน  โครงการ 
  ๑)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
   

 ๑.๓  ตัวชี้วัด 
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  ๑)  นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ    
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บทท่ี ๔ 
การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และตาม 

พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา จำเป็นต้องอาศัยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายท่ีจะร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคล่ือน 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ รายงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องเหล่านั้นจะ 
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

๑. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหาร จัดการศึกษาท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีทุก 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครู หรือคณาจารย์ ผู้แทน 
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าชองวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ 
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง โดยมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
‘ฝึกอบรม วิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานชองวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ด้งนี้  

๑.๑ กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
๑.๒ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีชองสถานศึกษา 
๑.๓ ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๑.๔ กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
๑.๕ เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

และด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
๑.๖ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม 

พัฒนาการชองนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งส่ือสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
๑.๗ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ 

และเอกซน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
๑.๘ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน  
๑.๙ แต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี  
 

๒. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒.๑ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  
๒.๓ กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาท่ีเปิดสอนใน 

สถานศึกษา 
๒.๔ เรื่องอื่นๆ ท่ีผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๒.๕ กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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๓.  บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแล 
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้ คือ 

๓.๑  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจมีหน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษา 
๓.๒  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา แผนกล

ยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 
๓.๓  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
๓.๔  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
๓.๕  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๖  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
๓.๗  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
๓.๘  จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๙  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑๐  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
๓.๑๑  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๓.๑๒  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๓.๑๓  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอำนาจ 
๓.๑๔  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔.  บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 
๔.๑ บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์

ของ สถานศึกษา 
๔.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๔.๓ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
๔.๔ ส่งเสริมและจัดการศึกษา ผีเกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
๔.๔ จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๖ การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
๔.๗ วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
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๔.๘ จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๔.๙ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔.๑๐ ประสานความร่วมมือกับชุมซนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ 

วิชาชีพแก,ชุมซน 
๔.๑๑ จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
๔.๑๒ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๔.๑๓ ปฏิบติังานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๕.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕.๒ จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๕.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๕.๔ ทำการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
๕.๔ ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก,ผู้เรียน 
๕.๖ พัฒนาตนเองและงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๗ จัดส่ือการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ  
๕.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕.๙ รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วย ความ

ชัดเจนและเท่ียงตรง 
๕.๑๐ ให้บริการแก,ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่นๆ ด้วยความเต็ม

ใจ และเต็มความสามารถ 
๕.๑๑ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียบรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๑๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕.๑๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๖. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าท่ีลูกจ้างช่ัวคราว มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 
 

๗. บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง และยาม 
๗.๑ นักการภารโรง 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้ทำความสะอาดในอาคารสำนักงาน อาคารเรียน 
และอาคารอื่น ๆ 

๗.๑.๒ ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทำความสะอาดและอื่นๆ พื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้ำห้องส้วม รั้ว ท่อน้ำ ทางระบายน้ำ เก็บกวดขยะในบริเวณสถานศึกษา  
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๗.๑.๓ ยกส่ิงของ ขนของ หรือเคล่ือนย้ายส่ิงของและครุภัณฑ์  
๗.๑.๔ ปลูก ดูแลรักษาตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ  
๗.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๗.๒ ยาม 
๗.๒.๑ เฝ้าสถานท่ี ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา  
๗.๒.๒ แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ๗.๒.๓ จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา  
๗.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง 
๘.๑ ศึกษาทำความเช้าใจกฎระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและคู่มีอชอง

สถานศึกษา ให้เช้าใจอย่างละเอียดซัดเจน 
๘.๑ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ อุปกรณ์การเรียน และเครื่อง แต่ง

กายตามระเบียบท่ีสถานศึกษากำหนด 
๘.๓ ร่วมมือกับสถานศึกษากวดขันการเรียน ควบคุมการประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ชองสถานศึกษา 
๘.๔ ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

การศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของผู้เรียน 
๘.๕ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนและ 

สถานศึกษา 
๘.๖ เผยแพร่งานของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
 

๙. บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพปราสาททุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และ

ข้อกำหนด ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังมีส่วนร่วมใบการดำเนินกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ มอบหมาย เพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู   
ว่าด้วยการไว้ทรงผม การแต่งกายและเครือ่งแบบนักศึกษาหญิง 

**************************** 
 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2537  
วิทยาลัยการอาชีพละงู  กำหนดว่าด้วยระเบียบการไว้ทรงผม การแต่งกาย และเครื่องแบบนักศึกษาหญิงเพื่อให้
ปฏิบัติในแนวเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
 

1.  นักศึกษาหญิง ระดับ  ปวช. 
1.1  เสื้อ  แบบคอเช้ิต ขาวเกล้ียงชนิดหนา ผ่าอกตลอด สาบท่ีอกกว้าง 3 ซม.  ไม่มีสาบ เส้ือด้านหลัง  

แขนธรรมดาปลายแขนพับตลบเดินค้ิว ความยาวของแขนสูงกว่าศอก 4 ซม.  ลำตัวหลวมไม่เข้ารูป สอดเส้ือไว้
ในกระโปรง มีกระดุมโลหะตราเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด  ติดป้ายช่ือ – สกุล และเข็มกลัดตราวิทยาลัย 
ท่ีอกเส้ือด้านขวา 

1.2  กระโปรง  ผ้าหนาสีกรมท่าหรือดำ (ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือลูกฟูก)  แบบกระโปรงป้ายข้างธรรมดา  
เกล็ดเดียวกว้าง 15 ซม.  ความยาวของกระโปรงสูงไม่เกินสะบ้าเข่า ต่ำจากสะบ้าเข่าไม่เกิน 3 ซม. มีซิบ
ด้านซ้าย กระเป๋าในตัวด้านขวา 

1.3  เข็มขัด  ใช้หนังแท้หรือเทียม สีดำ ขนาดกว้าง 4 ซม. ใช้คาดทับกระโปรง ไม่เกิน  2  นิ้ว ไม่มี
สายคาดใด ๆ 

1.4  หัวเข็มขัด ใช้หัวเข็มขัดแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู 
1.5  รองเท้า  ใช้หนังแท้หรือหนังเทียม  สีดำ หุ้มส้นไม่มีลวดลายหรือโบว์ ส้นสูงไม่เกิน  2  นิ้ว  ไม่มี

สายคาดใด ๆ และไม่สวมถุงเท้า 
1.6  ผม  ให้ไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย  ห้ามดัด ซอย เปล่ียนสีผม  
1.7  เคร่ืองแบบในชั่วโมงพลศึกษา  นักศึกษาต้องสวมชุดพละตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
1.8  เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ  นักศึกษาต้องสวมชุดลูกเสือวิสามัญ  ตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 

 

2.  นักศึกษาหญิง  ระดับ  ปวส.  
2.1  เสื้อ  แบบคอเช้ิต ขาวเกล้ียงชนิดหนา ผ่าอกตลอด สาบท่ีอกกว้าง 4 ซม.  ไม่มีสาบ เส้ือด้านหลัง  

แขนธรรมดาปลายแขนพับตลบเดินค้ิว ความยาวของแขนสูงกว่าศอก 4 ซม.  ลำตัวหลวมไม่เข้ารูป สอดเส้ือไว้
ในกระโปรง มีกระดุมโลหะตราเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด   

2.2  กระโปรง   กระโปรงทรงกระสอบสีดำ (ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือลูกฟูก) แบบทวิชหลัง 2  ช้ัน  ไม่ผ่า 
ความยาวต่ำมาจากเข่าประมาณ  15-20  ซม. 

2.3  เข็มขัด  ใช้หนังแท้หรือเทียม สีดำ ขนาดกว้าง 4 ซม. ใช้คาดทับกระโปรง ไม่เกิน  2 นิ้ไม่มีสาย
คาดใด ๆ 

2.4  หัวเข็มขัด ใช้หัวเข็มขัดแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู 
2.5  รองเท้า  ใช้หนังแท้หรือหนังเทียม  สีดำ หุ้มส้น  ไม่มีลวดลายหรือโบว์ ส้นสูงไม่เกิน  2  นิ้ว  ไม่
มีสาย 

คาดใด ๆ และไม่สวมถุงเท้า 
2.6  เคร่ืองแบบในชั่วโมงพลศึกษา  นักศึกษาต้องสวมชุดพละตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
2.7  ผม  ไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย  ห้ามดัด ซอย เปล่ียนสีผม 
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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู  
ว่าด้วยการไว้ทรงผม  การแต่งกาย  และเครื่องแบบนักศึกษาชาย 

**************************** 
 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2537  
วิทยาลัยการอาชีพละงู  กำหนดว่าด้วยระเบียบการไว้ทรงผม การแต่งกาย และเครื่องแบบนักศึกษาชาย เพื่อให้
นักศึกษาชายปฏิบัติในแนวเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 

1.  นักศึกษาชายระดับ ปวช. 
1.1  ทรงผม  ให้ไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น 

แบบทรงรองทรง  
1.2  เสื้อ  แบบคอเช้ิต  ผ้าขาวเกล้ียง ผ่าอกตลอด แขนส้ันเพียงข้อศอก  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะติด

ระดับราวนมเบ้ืองซ้าย  จำนวน  1  กระเป๋า  ไม่มีจีบหรือสาบเส้ือด้านหลัง  ปักช่ือ-สกุล และแผนกวิชาสีน้ำเงิน 
ระดับราวนมด้านขวา 

1.3  กางเกง  ใช้กางเกงสีกรมท่า  แบบสากลสุภาพ  มีห่วง กว้าง 1 ซม. ยาว4 ซม.สำหรับสอดเข็ม
ขัด ขากางเกงยาวเพียงข้อเท้า เมื่อยืนตรงมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า  ห้ามใช้ยีนส์ หรือ
กางเกงแบบใดๆ 

1.4  เข็มขัด  ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำ ขนาดกว้าง  4  ซม. 
1.5  หัวเข็มขัด  ใช้หัวเข็มขัดแบบวิทยาลัยการอาชีพละงู 
1.6  รองเท้า   ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำชนิดผูกสาย  ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
1.7  ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
1.8  เคร่ืองแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องสวมชุดฝึกงานตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
1.9  เคร่ืองแบบในชั่วโมงพลศึกษา  นักศึกษาต้องสวมชุดพละตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
1.10  เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ  นักศึกษาต้องสวมชุดลูกเสือวิสามัญตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
 

2. นักศึกษาระดับ  ปวส. 
2.1  ทรงผม  ให้ไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น 

แบบทรงรองทรง 
2.2  เสื้อ  แบบคอเช้ิต  ผ้าขาวเกล้ียง ผ่าอกตลอด แขนส้ันเพียงข้อศอก  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะติด

ระดับราวนมเบ้ืองซ้าย  จำนวน  1  กระเป๋า   
2.3  กางเกง  ใช้กางเกงสีกรมท่า  แบบสากลสุภาพ  มีห่วง กว้าง 1 ซม.  ยาว 4 ซม. สำหรับสอดเข็ม

ขัด  ขากางเกงยาวเพียงข้อเท้า เมื่อยืนตรงมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า  ห้ามใช้ยีนส์ หรือ
กางเกงแบบใดๆ 

2.4  เข็มขัด  ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำ ขนาดกว้าง  4  ซม. 
2.5  หัวเข็มขัด  ใช้หัวเข็มขัดแบบวิทยาลัยการอาชีพละงู 
2.6  รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำชนิดผูกสาย  ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
2.7  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
2.8  เคร่ืองแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องสวมชุดฝึกงานตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
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เครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิง ระดับ ปวช. และ ปวส. 

แผนกวิชาพณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
            
            

  
 
 
 
 
                                                                            
 
    ด้านหน้า                                                                                                 ด้านหลัง 
 
เคร่ืองแบบชุดพละนักศึกษาหญิงและชาย                 เคร่ืองแบบชุดฝึกงานนักศึกษาชาย ระดับ ปวช. 
ระดับ ปวช. และ ปวส.    แผนกช่างอุตสาหกรรม 
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เครื่องแบบชุดฝึกงานนักศึกษาหญิงระดับ ปวส. เครื่องแบบชุดฝึกงานนักศึกษาชายระดับ 
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ทรงผมนักศึกษาชาย ระดับ ปวส. 
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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู  พ.ศ.  2556 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

**************************** 
 

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548  ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2548   ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา  วิทยาลัย
การอาชีพละงู จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงโทษและการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
“ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้างานของสถานศึกษาหรือตำแหน่งท่ี

เรียกช่ืออย่างอื่นของสถานศึกษานั้น 
“กระทำความผิด”  หมายความว่า  การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ

สถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
“การลงโทษ”  หมายความว่า   การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด  โดยมีความมุ่ง

หมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 
ข้อ 4.  โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด มี  4  สถาน  ดังนี้   

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ทำทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

ข้อ 5.  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกล่ันแกล้ง  หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ  หรือด้วยความพยาบาท   โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความร้ายแรงของพฤติกรรม
ประกอบการลงโทษด้วย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติของนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป  

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือผู้ท่ีบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ
ลงโทษนักเรียน  นักศึกษา   

ข้อ 6.  การว่ากล่าวตักเตือน   ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง   
ข้อ 7.  การทำทัณฑ์บนใช้กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ

นักศึกษา   ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือกรณีทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา   หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา   หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่
เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย  

ข้อ 8.  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพละงู   และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อ 9.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดท่ี
สมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นตามแนวทางท่ีวิทยาลัยการอาชีพละงู กำหนด 

ข้อ 10. ในแต่ละภาคเรียน นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ  30  คะแนน  ผล
ของการตัดคะแนนความประพฤติจากการกระทำผิดครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันให้ลงโทษได้ไม่เกินระดับโทษ  
ดังต่อไปนี้ 

10.1  ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  10  คะแนน  ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร 
10.2  ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  20  คะแนน  ให้ทำทัณฑ์บน 
10.3  ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  30  คะแนน  ให้ส่ังพักการเรียน ในการส่ังพักการ
เรียนต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ แล้วเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา  เพื่อให้
หัวหน้าสถานศึกษาลงนามประกาศเป็นคำส่ังตามระเบียบต่อไป 

ข้อ 11.  ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน  ในความผิดกรณี  ดังต่อไปนี้ 
11.1  ไม่แสดงความเคารพครู-อาจารย์ ในโอกาสท่ีพึงกระทำ 

  11.2  สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและสาธารณะ 
  11.3  หลบหนีช่ัวโมงเรียน 
  11.4  ก่อความเดือนร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่น 
  11.5  แต่งกายผิดระเบียบ 
  11.6  ไว้หนวดเครา ผมยาวเกินกว่าสภาพนักเรียน นักศึกษา 
  11.7  แต่งกายผิดระเบียบ 
 ข้อ 12.  ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติ  10  คะแนน  ในความผิดกรณีดังต่อไปนี้ 

12.1  แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือหยาบคายต่อบุคคลอื่น 
  12.2  ทำให้เกิดรอยเปรอะเป้ือนหรือขีดเขียนแผ่นพื้นผนัง 
  12.3  เข้าไปในบริเวณหวงห้าม  โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  12.4  ขัดคำส่ังครู-อาจารย์  หรือประกาศวิทยาลัยฯ 
  12.5  สวมหรือตกแต่งเครื่องประดับอันไม่ใช่วิทยาลัยฯ กำหนดขึ้น 
  12.6  เข้าไปในสถานท่ีไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน นักศึกษา 
  12.7  มั่วสุมในบริเวณสาธารณะ สถาน โดยไม่มีเหตุสมควร 

ข้อ 13.  ความผิดท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ  20  คะแนน  และเชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน ใน
ความผิดกรณีดังต่อไปนี้ 

13.1  มั่วสุมในกลุ่มท่ีมีการเล่นการพนัน  หรือเป็นผู้ดูต้นทางหรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ใน
ครอบครอง 

  13.2  เสพสุราหรือของมึนเมา สารเสพติดหรือมั่วสุมในกลุ่มท่ีมีเสพ 
  13.3  ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หรือใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายผู้อื่น 
  13.4  ประพฤติเป็นอันธพาลก่อความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น 

13.5  ถูกสารวัตรนักเรียนจับตัวและถูกรายงานช่ือ  และความประพฤติไม่เหมาะสมมาให้ 
วิทยาลัยฯ ลงโทษ 

13.6  แอบอ้างช่ือสถานศึกษาไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิด
หรืออาจเกิดความเสียหาย แก่ช่ือเสียงวิทยาลัยฯ 
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  13.7  บังคับขู่เข็ญหรือชักชวนนักเรียนนักศึกษาให้หลบหนีการเรียนซึ่งทำให้เกิดความ 
เสียหายแก่สถานศึกษา 

13.8  ปกปิดความผิดของเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่
สถานศึกษา 

  13.9  ใช้ให้บุคคลอื่น หรือใช้บุคคลอื่น เพื่อทำการฝ่าฝืนระเบียบ หรือประกาศของวิทยาลัยฯ 
ข้อ 14.  ความผิดท่ีต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ  30  คะแนน  หรือทำกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกรณีความผิดดังต่อไปนี้ 

  14.1  ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษา  หรือของผู้อื่น  โดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 
14.2   บังคับขู่เข็ญ  เรียกร้องทรัพย์สิน  หรือเงินของผู้อื่น  หรือของเพื่อน  นักเรียน
นักศึกษาท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 
14.3  ทำลายทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือของผู้อื่นโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 
14.4  ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเด่ือง  ต่อสถานศึกษาหรือชุมชนประท้วง
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ โดยมิชอบ 

  14.5  ซ่องสุม  ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท 
  14.6  เจตนาทำร้ายผู้อื่นหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ 
  14.7  ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
  14.8  ถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีอาญา 
  14.9  มีไว้ในครอบครองซึ่งฝ่ิน กัญชา ยาบ้า เฮโรอีนหรือสารเสพติด 
  14.10 พกหรือนำอาวุธผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง  เช่น  ปืน วัตถุระเบิด 

14.11 ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน 15 วัน  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้สถานศึกษาทราบ หรือไม่มี
เหตุผลสมควร 

  14.12  ฝ่าฝืนระเบียบสถานศึกษาและทำให้ช่ือเสียงสถานศึกษาเสียหาย อย่างร้ายแรง 
  14.13  ดูหมิ่นก้าวร้าวครูอาจารย์ 

14.14  แอบอ้างปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นหรือปลอมแปลงเอกสาร 
  14.15  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  30 คะแนน ใน  1  ภาคเรียน 
  14.16  เคยถูกวิทยาลัยฯ ส่ังพักการเรียนแล้ว 1 ภาคเรียน 
  14.17  ความผิดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก 

ข้อ 15.  อำนาจส่ังตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน – นักศึกษา 
15.1  ครู – อาจารย์  ในสถานศึกษามีอำนาจส่ังตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน – 
นักศึกษา  แต่ละคนท่ีกระทำความผิด ได้ครั้งละ  5 คะแนน 
15.2  อาจารย์ปกครอง  หัวหน้างานปกครอง  หัวหน้าแผนกวิชา  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  แต่ละคนท่ีกระทำความผิดได้  ไม่เกินครั้งละ  10  คะแนน 
15.3  คณะกรรมการพิจารณาตักคะแนนความประพฤติมีอำนาจตัดคะแนนความประพฤติ 
นักเรียน – นักศึกษา  แต่ละคนท่ีกระทำความผิดได้ครั้งละเกินกว่า 10 คะแนน  และ
พิจารณาเสนอระดับโทษ 
15.4  การตัดคะแนนความประพฤติจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้า
สถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
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 ข้อ  16.  การลงโทษความประพฤติ  แก่นักเรียนนักศึกษาทุกครั้ง  ให้งานปกครองลงบันทึกเป็น
หลักฐานแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาท่ีกระทำความผิด และอาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ  และติดประกาศให้นักเรียน
ทราบท่ัวกัน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป  แล้วให้งานปกครองกับอาจารย์ท่ีปรึ กษา  ทำหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาทราบด้วย 

ระเบียบ  ว่าด้วยการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
**************************** 

 

 เพื่อให้การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีระเบียบแบบแผนท่ีดี  
วิทยาลัยฯ  จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ดังต่อไปนี้ 
 1.  นักศึกษาทุกคน  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ตามวันเวลาท่ีวิทยาลัยฯ ท่ีกำหนดในแต่ละภาค
เรียน 
 2.  ต้องมาร่วมกิจกรรมให้ทันเวลาตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด 
      2.1  กำหนดการเรียน 
  2.1.1  วันจันทร์ – วันศุกร์   ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  
      2.2  การเข้าแถวประจำวัน 
  2.2.1  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าเรียนช่ัวโมงแรกจะต้องเข้าแถวทุกคน โดยปฏิบัติดังนี้ 
    เข้าแถว  เวลา  08.00  น. 
 ทุกคนเข้าแถวเรียงหนึ่งเป็นห้องหน้าเสาธง  หัวหน้าห้องยืนแถวหน้าทุกแถวจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียน  นักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษาประจำวันจะบอกจัดแถวเคารพธงชาติ  
สวดมนต์  ขอพร  และกล่าวปรัชญาวิทยาลัยฯ อาจารย์เวรประจำวันอบรมและแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน 
นักศึกษา  เดินแถวเข้าห้องเรียนตามลำดับแผนกวิชา 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันเวลาต้องได้รับการเช็คช่ือจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ในแต่ละวัน 
4. ตรวจเวลาท่ีศึกษาอยู่  นักเรียน  นักศึกษาจะต้องมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า  80 %  ทุกภาคเรียน

จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับ  ทุนการศึกษา  โควตาศึกษาต่อ  การผ่านกิจกรรม  
(นอกเหนือจากข้อบังคับของแต่ละชมรม)  และสิทธิพิเศษอื่นๆ 

 
ระเบียบ  ว่าด้วยการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

**************************** 
 

 เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมองค์การวิชาชีพของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบ
ความสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์วิทยาลัยฯ  ขอใช้ระเบียบว่าด้วยการร่วมกิจกรรม  ดังต่อไปนี้  

1. นักศึกษาทุกคนต้องเป็นสมาชิกองค์การ  นักศึกษาวิชาชีพ โดยแยกเป็นนักศึกษาแผนกช่าง
อุตสาหกรรมต้องเป็นสมาชิกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยนักศึกษาแผนก 
พณิชยกรรม ต้องเป็นสมาชิกองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย 

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านดี  11 
โครงการ  ด้านเก่ง  11  โครงการ และต้องเข้าร่วมอย่างน้อย  80% 
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บทท่ี ๕ 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

๑. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน 
เพื่อให้การดำเนินการตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาวทิยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้ วิทยาลัยฯ จึงกำหนด
รูปแบบกระบวนการกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้ 

๑.๑ การกำกับติดตาม 
๑) จัดระบบการกำกับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างขัดเจน โดยการกำหนดขั้นตอนการ 

ดำเนินการ/วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร 
๒) จัดให้มีผู้รับผิดขอบการกำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ก่อนการดำเนินการ/ 

ระหว่างการดำเนินการ/ส้ินสุดการดำเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสำเร็จ ของแผนงาน
เป็นระยะๆ จะได้ปรับปรุงแกไ่ขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดำเนินการ  

๓) จัดทำแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทำงานแต่ละขั้นตอน  
๔) การกำกับติดตาม เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดการ 
 

๑.๒ ตรวจสอบ 
๑.๒.๑ การตรวจสอบภายใน ดำเนินการโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาดังนี้ 
๑)  การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการท่ี วิทยาลัยฯ มอบหมายทำการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของสถานศึกษา และในภาพรวมของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาบ  
๒)  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๒ ปี ต่อครั้ง  
 

๒. การตรวจสอบภายนอก  
ดำเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 

๒.๑ การรายงาน 
๑)  จัดให้มีผู้รับผิดขอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการท้ังหมดเมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน 

ตามแผนท่ีกำหนดไว้โนแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแบบการรายงานผลการดำเนินการ 
๒)  มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำส่ังวิทยาลัยฯ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อ 

รายงานผลในภาพรวมของสถานศึกษา 
๓)  จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ขุมซน และหน่วยงานต้นสังกัด 

ทราบถึงผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทำอย่างต่อเนื่อง 
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๓. แผนกำกับ ตรวจสอบ รายงาน  

                             รายการ     ผู้รับผิดชอบ  

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน     ฝ่ายวิชาการ  
2. ด้านภาวะผู้นำและการจัดการ            ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
3. ด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และการบริการวิชาชีพ        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 สู่สังคม   
4. สร้างความรวมมือในทุกด้านต่อหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ        ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เอกชน    
5. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ         ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
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