
 

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

คํานํา 
 

แผนพัฒนาสถานศึกษา เปนเทคนิคหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ

สถานศึกษา เปนขอตกลงรวมกันของสถานศึกษากับผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาในการที่จะรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะ 5 ป 

พ.ศ. 2556 – 2560 และเปนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยไดวิเคราะหจากการนําหลัก

คิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                    

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 4 มิติ ผนวกปญหาและความตองการของวิทยาลัย โดยคาดหวังวาจะใชแผนพัฒนาน้ีเปน

สัญญาประชาคม ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2556-2560  

  ดังน้ัน แผนพัฒนาสถานศึกษา จึงเปนประโยชนตอสถานศึกษาใหมีการดําเนินงานตาม

แผนที่กําหนด จัดหลักสูตรไดตรงตามความตองการของผูเรียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพ ผูปกครอง 

ชุมชนเกิดความมั่นใจกับสถานศึกษา 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี

มิถุนายน  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา ก  

สารบัญ ข 

บทที่ 1  กฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวของ 1 

บทที่ 2  ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 8 

1.  ความเปนมา 9 

1.1  ขอมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ต้ัง  ขนาด  9 

1.2  สภาพชุมชน   10 

1.3  ปรัชญาของสถานศึกษา 13 

2. สภาพปจจุบัน 14 

2.1  จํานวนนักเรียน ครู บุคลากร  อาคาร สถานที ่ 14 

2.2  โครงสรางการบรหิารวิทยาลัย 21 

2.3  หลักสูตร การเรียนการสอน (การใชหลักสูตร) 22 

3. วิสัยทัศนของวิทยาลัย   23 

4.  พันธกิจของวิทยาลัย 23 

5.  อัตลักษณของผูเรียน เอกลักษณของวิทยาลัยฯ  23 

6.  เปาหมายสภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 23 

7.  แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ยุทธศาสตร) 25 

บทที่  3  การพัฒนาและจุดเนนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 26 

พันธกิจที่ 1  ผลิตนักเรียนนักศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ม ี

 คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 28 

พันธกิจที่ 2 สงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูดานชางอุตสาหกรรมและ 

 พาณิชยกรรม 31 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาสถานศึกษามุงสูสถานศึกษาคุณภาพ 32 

พันธกิจที่ 4 สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐอยางตอเน่ือง 35 

พันธกิจที่ 5 สรางภาพลักษณที่ดีใหสถานศึกษา 36 

บทที่ 4  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 38 

บทที่ 5 บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกบัการจัดการศึกษา 47 

1.  คณะกรรมการ 48 

2.  ผูบริหารสถานศึกษา 48 

3.  ครู – อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ 50 



 

 

  
 

สารบัญ (ตอ) 
                                                                                                         หนา 

4.  ผูปกครองและชุมชน 50                         

บทที่  6 บทบาทหนาที่ของผูเรียน 52 

กฎระเบียบของวิทยาลัย 53 

การรวมกิจกรรม 62 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา 62 

บทที่ 7 การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 64 

1. การวางแผนการจัดงบประมาณ 65 

2. แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 66 

บทที่ 8 แผนการพัฒนา Road Map ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) 67 

ภาคผนวก 73 

- คณะกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2556 

- คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ปการศึกษา 2556 

- คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคธัญบรุีที่ 173/2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 1 

กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วของ 
 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

สูการพัฒนาการศกึษาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2560 

หลักพอประมาณ 

ยึดหลักการใชงบประมาณภายใตเหตุผลและเงื่อนไข 

ความตองการตามศักยภาพแบบประหยัด คุมคา 

มากที่สุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

หลักมีเหตุผล 

บริหารการศึกษา ตามแผนพัฒนาที่วางไว 

ตามหลักการวิเคราะห หรือสังเคราะห 

จากคณะกรรมการอยางเปนระบบ 

หลักมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

บริหารการศึกษา โดยยึดตามระเบียบ 

และกฎหมายที่เก่ียวของ มีระบบ 

การควบคุมคุณภาพที่รัดกุม 

เง่ือนไขความรู 

- พัฒนานักเรียนนักศึกษาใหชํานาญการ

ในวิชาชีพภายใตเงื่อนไขความรอบคอบ 

รอบรู และระมัดระวัง 

- พัฒนาครูใหเชี่ยวชาญในการสอน 

- บุคลากรใหชํานาญการในงานตาม

หนาที่ที่มอบหมาย 

เง่ือนไขคุณธรรม 

- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

- ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอาชีวศึกษา 

8 ประการ แกนักเรียนนักศึกษา 

- ปลูกจิตสํานึกจรรยาบรรณครู 

วิทยาลัย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 



 

 

  
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  กําหนดไว  6  ยุทธศาสตร คือ 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 

1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมใหกบัทุกคนในสังคมไทย 

2) การจัดบรกิารทางสงัคมใหทุกคนตามสทิธิข้ันพื้นฐาน 

3) การเสรมิสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม 

4) การสานสรางความสมพันธะของคนในสงัคม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 

2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

3) การสงเสรมิการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม 

4) การสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ

คนไทยทุกคน 

5) การเสรมิสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสงัคม 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกบั 

1) การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 

2) การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐ 

3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 

4) การสรางความมัง่คงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 

5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพฒันาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

6) การสรางความมั่นคงดานพลงังานชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ

ความเขมแข็งภาคเกษตร 

7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสรมิสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให

ความสําคัญกับ 

1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน โดยสรางความ

เขมแข็งใหกบัผูประกอบการ 

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลงัขับเคลื่อนการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มปีระสิทธิภาพเทาเทียมและเปนธรรม 

4) การบริหารจัดการเศรษฐกจิสวนรวมอยางมเีสถียรภาพ 

 



 

 

  
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง ทาง

เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ 

1) การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ

รวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ  

2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 

3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4) การเขารวมเปนภาคความรวมมอืระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่

สรางสรรค 

5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การเคลื่อนยายแรงงานและการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 

6) การมสีวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติทีม่ีคุณภาพชีวิต ปองกันภัย

จากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของ

โรคภัย 

7) การเสรมิสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกจิอยางมจีริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี ที่มผีลบังคับใชแลว 

9) การสงเสรมิใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุนและการประกอบธุรกจิในเอเชีย 

10) การปรับปรงุและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคการพฒันาภายในประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

1) การอนุรกัษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2) การปรับกระบวนทัศนการพฒันา และขับเคลือ่นประเทศเพือ่เตรียมพรอมไปสูการ

เปนเศรษฐกจิและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรบัและปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

4) การเตรียมความพรอมรองรับกบัภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนที่และ

จัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทัง้ในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 

5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) การเพิม่บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง 

และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

7) การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 

8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบรูณาการ 



 

 

  
 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา 

 การปฏิรปูหลักสูตรการศึกษาทกุระดับ 

 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับอุปสงคทัง้ภายในประเทศและระดับ 

 การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย 

 การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. การสรางโอกาสทางการศึกษา 

 การสรางโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพกิารทุพพลภาพ 

 การศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 

3. การนําสันติสุขสู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

4. การแกไขปญหายาเสพติด 

5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แทบ็เล็ต) 

6. การวิจัยและพัฒนา 

7. กองทุนต้ังตัวได 

8. การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมีรฐัธรรมนูญของประชาชน 

9. งบประมาณ 

10. การบริหารจัดการ 

 การบริหารใหยึดหลกัการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

 การดูแลเรื่องการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยางจริงจัง 

 การพัฒนาประสทิธิภาพสถานศึกษา 

 การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

11. การบรูณาการการทํางานรวมกบักระทรวง/หนวยงานอื่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4 มิติ 

 

 มิติท่ี 1  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 

1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพ จบ ปวช. ไดใน 8 เดือน 

1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

1.4 จัดต้ังและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชน Fix it Center 

1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

1.7 ลดการออกกลางคัน 

1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดในกลุมพื้นทีช่ายแดนภาคใต 

 

“เรียนฟรี มีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 

 

 มิติท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพ 

  ดานคุณภาพผูเรียน 

2.1 เรงยกระดับ คุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 ปรับปรงุหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2.4 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

2.5 รวมมือกบัเอกชนจัดการเรียนการสอนและฝกงานในสถานประกอบการ 

2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ จิตอาสา และกีฬา 

  ดานคุณภาพสถานศึกษา 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

2.8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา 

  ดานคุณภาพการเรียนการสอน 

2.9 วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 

2.10 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน 

2.11 สงเสริมนวัตกรรม และการประดิษฐคิดคน 

2.12 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program 



 

 

  
 

2.13 นําระบบ ICT มาใช เพื่อการเรียนการสอน 

  ดานคุณภาพครู 

2.14 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

2.15 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 

2.16 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

2.17 เรงยกระดับวิทยฐานะ 

 

“ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 

 

 มิติท่ี 3  การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ 

3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผน และการพฒันาคุณภาพ 

3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบรหิารจัดการ 

3.3 บรหิารงานบุคคล โดยใชหลกัธรรมาภิบาล 

-  ดูแลและแกปญหาครูจางสอน และใบประกอบวิชาชีพ 

-  สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

-  ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 

-  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 

 
“การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับ เชื่อมั่น มีเอกภาพใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 

 

 มิติท่ี 4  ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันา และฝกอบรมวิชาชีพ 

4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ 

4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนา

นักศึกษา พัฒนาคร ูพัฒนาการเรียนการสอน 

4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 

“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

 (School Profile) 
 



 

 

  
 

1.  ความเปนมา 

1.1  ขอมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ต้ัง  ขนาด  

    ประวัติของสถานศึกษา  

 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปนสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดต้ังคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ัง ซึ่ง

ผลการศึกษาพบวาการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคข้ึนที่อําเภอธัญบุรีน้ัน มีความเหมาะสมทั้งในดานของ

นักศึกษา ที่คาดวาจะเขาศึกษาตอในพื้นที่บริการ และดานศักยภาพในการขยายตัวทางดานการคา 

อุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนทุกป ดังน้ันจึงมีขอเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคข้ึน และนําสูการพิจารณา

ของกรมอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2538 โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเปนที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน 45742 ซึ่ง

ทานผูหญิงสุทธิอรรถนฤมนตร (ฉลวย  เลขยานนท) มอบใหกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนประโยชนใน

ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เน้ือที่จํานวน 268 ไร 70 ตารางวา และเมื่อปพ.ศ.2522 กรมธนารักษ

ไดกําหนดใหแบงที่ดินแปลงดังกลาวใหกรมอาชีวศึกษา เปนเน้ือที่จํานวน 100 ไร ซึ่งอยูหางจาก

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปนระยะหางประมาณ  45  กิโลเมตร    

พ.ศ. 2540  เปดรับนักเรียนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชา

ชางกอสราง 

พ.ศ. 2544  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2545  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2547  เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

เลขานุการ (ระบบทวิภาคี)  และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 4 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาติดต้ังไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคกอสราง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

พ.ศ. 2548  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ระบบทวิภาคี)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มใน

สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2551  เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่ม 3 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  (ระบบทวิภาคี)  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต (ระบบทวิภาคี) และสาขาวิชา

เทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 

 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปนสถานศึกษา ตามโครงการจัดต้ังใหม ป พ.ศ. 2539 ประกาศจัดต้ัง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ต้ังอยูที่ ตําบลบึงนํ้ารักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 



 

 

  
 

 สถานที่ต้ังเลขที่ 109 หมู 3 ตําบลบึงนํ้ารักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 

12110  หมายเลขโทรศัพท (02) 546 – 7185-6 โทรสาร (02) 546 – 7184 

    อาคารอํานวยการ  3   ช้ัน     จํานวน       1    หลัง 

    อาคารโรงฝกงาน  4   ช้ัน    จํานวน       1    หลัง 

    อาคารเรียนรวม    4   ช้ัน    จํานวน       1    หลัง 

    อาคารโรงอาหาร       จํานวน       1    หลัง 

    อาคารบานพักครู  2   ช้ัน    จํานวน       1    หลัง 

    อาคารเวรยาม/งานปกครอง  1  ช้ัน จํานวน       1    หลัง 

    สนามฟุตบอล       จํานวน       1    สนาม 

    สนามบาสเกตบอล      จํานวน       1    สนาม 

    สนามวอลเลยบอล/ตะกรอ    จํานวน       1    สนาม 

    สนามเปตอง        จํานวน       2    สนาม 

 

1.2  สภาพชุมชน  (สภาพเศรษฐกจิ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความรวมมือของชุมชนทีม่ีตอ

สถานศึกษา) 

 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

คําขวัญประจําจังหวัด 

ถ่ินบัวหลวง  เมืองรวงขาว 

เช้ือชาวมอญ  นครธรรมะ 

พระตําหนักรวมใจ สดใสเจาพระยา 

  กาวหนาอุตสาหกรรม  

 

สภาพภูมิศาสตร 

จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยมีแมนํ้าเจาพระยาไหลผานตัว

เมืองอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 32  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้ งหมดประมาณ 1,500 ตาราง

กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ (60 ตําบล 532 หมูบาน) คือ อําเภอเมืองปทุมธานี 

อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสือและอํา เภอลํา

ลูกกา 
 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศใต  ติดจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ 



 

 

  
 

ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดนนทบุรี 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญเปนที ่ ราบ ลุ ม อันอุดมส มบูร ณ  มีลําคลองหลายสายไหลลงสูแมนํ้า

เจาพระยา เชน คลองเชียงรากนอย คลองบาง เตย คลองบางโพธ์ิ  คลองแมนํ้าออม คลองบาง

หลวง คลองรังสิตประยูรศักด์ิ ฯลฯ 
 

ประชากร 

จากการสํารวจในป 2547  มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 769,998 คน เปนชาย 

371,021 คน เปนหญิง 398,977 คน ซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปนศาสนาอิสลามและ

อื่น ๆ 

 

การปกครองทองถ่ิน 

เทศบาล    13 แหง 

องคการบริหารสวนตําบล  52 แหง 

 

ประวัติศาสตรของจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีเดิมช่ือ “เมืองสามโคก” เปนเมืองที่ต้ังมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ใน

แผนดินของสมเด็จพระนารายณมหาราชไดโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญที่ถูกอพยพตอนมาจากเมือง

เมาะตะมะ ไปทํามาหากินที่บานน้ี ใกลกับวัดสิงหเขต อําเภอสามโคกในปจจุบันยังมีโคกดินโบราณ

สําหรับ เผาอางของชาวมอญในสมัยโบราณ  เพียง 2 โคก การอพยพชาวมอญมาอยูเมืองน้ี ยังมีในสมัย

ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2358) ครั้งถึงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

พระองคทรงเสด็จประพาสเมืองสามโคกไดมีพสกนิกรจํานวนมากสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ นํา

ดอกบัวข้ึนทูลเกลาถวายเนืองแนน จึงไดทรงกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองใหมเพื่อใหเปนสริิ

มงคลวา “เมืองปทุมธานี” ปจจุบันคือ “จังหวัดปทุมธานี” 
 

การคมนาคม 

การเดินทางมาจังหวัดปทุมธานี จัดวาอยูในเกณฑที่สะดวกมาก ทั้งทางรถยนต รถไฟ 

และทางเรือ จากกรุงเทพมหานครมีรถประจําทางขององคการขนสงมวลชน ทั้งรถโดยสารประจําทาง  

และรถโดยสารปรับอากาศสามารถเดินทางไดทั้งทางดานถนนวิภาวดี – รังสิต และถนนติวานนท 

ทางเรือ      :  จังหวัดปทุมธานีมีแมนํ้าเจาพระยา และคลองตาง ๆ เช่ือมโยงการ

เดินทางระหวางกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกลเคียง 



 

 

  
 

ทางรถไฟ  :  สามารถใชบริการของทางรถไฟลงที่สถานีรังสิตแลวตอรถโดยสารประจํา

ทางมายังจังหวัดไดทันที 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง ประชาชนสวนใหญมีรายได

แนนอนและมั่นคง อาชีพของชาวเมืองน้ีสามารถแยกไดตามลักษณะการผลิตดังน้ี  

1.  อาชีพดานเกษตรกรรม  สวนใหญประกอบอาชีพการเพาะปลูก เชน ทํานา ทําไร   

ทําสวนผักและผลไม และยังมีการเลี้ยงสัตวควบคุมเพาะปลูกซึ่งไดแกการต้ังฟารมเลี้ยงเปด ไกและสุกร 

นอกจากน้ียังมีอาชีพทางดานการประมงนํ้าจืด เพาะธรรมชาติ ทั้งยังมีการขุดบอเลี้ยงเปนล่ําเปนสันอีก

ดวย และการเลี้ยงกุงกามกราม ผลผลิตในดานเกษตรกรรมของปทุมธานี ที่มีวางขายอยูในทองตลอดป

ไดแกขาวมันปู ขาวโพดหวาน ลูกตาลสด นํ้าตาลโตนด กลวยหอม สม ฝรั่ง ผักสดตาง ๆ ไขเปด และ

ปลานํ้าจืด ฯลฯ 

2.  อาชีพดานอุตสาหกรรม  ในจังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ และ

กลางกวา 1,000 โรง และมีแนวโนมจะสูงข้ึน สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตเครื่องจักร 

ผลิตเหล็ก เสนทอผา ผลิตยางรถยนต การแกะสลักไม เหล็ก ฯลฯ โรงงานสวนใหญต้ังอยูตามแนวทาง

ถนนพหลโยธิน เริ่มต้ังแตชุมชนรังสิตไปถึงประตูนํ้าพระอินทร 

 

สถานท่ีทองเท่ียวและโบราณสถาน 

ศาลหลักเมือง 

“ศาลหลักเมือง” เปนปูชนียสถานที่สําคัญย่ิงของจังหวัดปทุมธานี เปนที่เคารพสักการะ

ของชาวจังหวัด ศาลหลักเมืองน้ีต้ังอยูในบริเวณศาลากลางจังหวัด (ใหม) ในปจจุบันน้ีสรางข้ึนเมื่อวันที่ 

3 มกราคม พ.ศ. 2520 ศาลาจัตุรมุขประดิษฐานหลักเมืองที่มีลักษณะคลายกานดอกบัวหลวงและรูปปน  

พระนารายณ เหนือข้ึนไปเปนฐานรองรับมณฑป ภายในมณฑปน้ันประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

สมัยสุโขทัย และดานหลังของมณฑป สิ่งศักด์ิสิทธ์ิมากมายประกอบดวย เครื่องรางของขลังทุกสมัย ที่

รวมมาจากวัดตาง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 
 

วัดไผลอม 

“วัดไผลอม” เปนวัดโบราณ ที่สรางข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย ต้ังอยูบนฝงตะวันออกของ

แมนํ้าเจาพระยา ในสามโคก เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เริ่มอยูในความสนใจของนักทองเที่ยวไทยและ

ตางประเทศเปนอยางย่ิง เน่ืองจากวัดน้ันเปนที่อยูของ “นกปากหาง” จํานวนมาก นกปากหางเปนนกที่

อยูในตระกูลนกกระสา มีถ่ินกําเนิดในอินเดีย ลังกา อัสสัม พมา ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม “นก

ปากหาง” เปนนกประจําถ่ินแตมีบางพวกที่อพยพมาหากินตามฤดู นกน้ีจะเริ่มอพยพมาอาศัยที่วัดไผ

ลอม ในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปจะเริ่มจับคูทํารังและผสมพันธุจนกระทั่ง

วางไขและเลี้ยงลูกออน เมื่อลูกนกโตข้ึนจะสามารถชวยตนเองไดแลว หนาฝนประมาณเดือนมิถุนายน – 



 

 

  
 

ตุลาคม นกสวนมากจะอพยพจากวัดไผลอมเริ่มทยอยบินข้ึนไปทางเหนือหลังจากน้ันในเดือน

พฤศจิกายน นกก็จะเริ่มบินกลับมาทํารังที่วัดไผลอมอีก อาหารที่นกปากหางชอบคือ หอยโขง กุง และ

ปลา ปจจุบันนกปากหาง เปนสัตวสงวนในความดูแลของกองอนุรักษสัตวปา กรมปาไม การเดินทางไปดู

นกปากหางไปไดทั้งทางเรือ และทางรถยนต หนาที่ทําการอําเภอสามโคก แลวลงเรือขามฟากไปวัดไผ

ลอมโดยรถสองแถวสายปทุมธานี มีรานจําหนายอาหาร เครื่องด่ืมและของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว

ในวันเสารและวันอาทิตย 

 

วัดพืชอุดม 

“วัดพืชอุดม” ต้ังอยู ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา ในบริเวณวัดมีศาลารูปปนตาง ๆ 

แสดงถึงนรกภูมิ และช้ันตาง ๆ มีหลวงพอโสธรจําลอง ประดิษฐานอยูภายในพระอุโบสถ นอกจากน้ียังมี

พิพิธภัณฑโบราณวัตถุ การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนตและทางเรือ ทางมีรถสองแถวรับจาง วิ่ง  เขา 

– ออก ทั้งวัน โดยเสนทางสายกรุงเทพฯ – มีนบุรี  – หนองเสือ  พืชอุดม ระยะทางประมาณ 

57 กิโลเมตร 

 

 
1.3  ปรัชญาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “วิชาดี  ฝมือเย่ียม  เปยมคุณธรรม  นําสังคม” 
 

วิชาดี มีความรู ความสามารถ ทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวของสามารถผสมผสานองคความรูทั้งปวง เพื่อนําไปสูการดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 

ฝมือเย่ียม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสรางสรรคพัฒนางานอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

เปยมคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสํานึกในหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย

ตอตนเอง และผูอื่น และมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

นําสังคม เปนผู นํา และเปนแบบอยางในการนําความรู  และเทคโนโลยีมา

สรางสรรค และพัฒนาวิชาชีพของตนและสังคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

2. สภาพปจจุบัน 

2.1  จํานวนนักเรียน ครู บุคลากร  อาคาร สถานที ่

ในปการศึกษา 2556  มีนักเรียน นักศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น 1,901 คน แยกเปนระบบปกติ  

1,435  คน และระบบเทียบโอนประสบการณ 466  คน   

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ (ปกติ) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556) 

ระดับชั้น 
จํานวนนักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 
ชาย หญิง รวม 

ปวช.1 308 124 432 30.10 

ปวช.2 227 114 341 23.76 

ปวช.3 219 100 319 22.23 

รวม ปวช. 754 338 1,092 76.10 

ปวส.1 133 61 194 13.52 

ปวส.2 98 51 149 10.38 

รวม ปวส. 231 112 343 23.90 

รวมท้ังหมด 985 450 1,435 100.00 

 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ (เทียบโอน) 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 
ชาย หญิง รวม 

ปวช.1 28 7 35 7.51 

ปวช.2 25 17 42 9.01 

ปวช.3 - - - - 

รวม ปวช. 53 24 77 16.52 

ปวส.1 117 62 179 38.41 

ปวส.2 137 73 210 45.06 

รวม ปวส. 254 135 389 83.48 

รวมท้ังหมด 307 159 466 100.00 

   ท่ีมา : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคธัญบรุ ี    

                                          



 

 

  
 

ขอมูลบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามอันดับ 

ขอมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 56 

ท่ี ประเภทบุคลากร 
อันดับ 

รวม 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 อ่ืน ๆ  

1 ขาราชการคร ู(ผูบริหาร)       

  1.1  ผูอํานวยการ - - 1 - - 1 

  1.2  รองผูอํานวยการ - 3 1 - - 4 

2 ขาราชการคร ู(ครูผูสอน)       

  2.1  ครู (เช่ียวชาญ) - - - 1 - 1 

  2.2  ครู (ชํานาญการพเิศษ) - - 1 - - 1 

  2.3  ครู (ชํานาญการ) - 7 - - - 7 

  2.4  คร ู 4 - - - - 4 

 2.5  ครูผูชวย - - - - 1 1 

3 ขาราชการพลเรือน - - - - - - 

4 ลูกจางประจํา       

  4.1  ทําหนาทีส่อน - - - - - - 

  4.2  ปฏิบัติงานอื่น  - - - - 1 1 

5 พนักงานราชการ(คร)ู       

  5.1  ทําหนาทีส่อน - - - - 11 11 

  5.2  ปฏิบัติงานอื่น  - - - - - - 

6 ครูจางสอน (ลูกจางชั่วคราว) - - - - 42 42 

7 สายสนับสนุน (ลูกจางชั่วคราว) - - - - 32 32 

8 มาชวยราชการ       

  8.1  ทําหนาทีส่อน - - - - - - 

  8.2  ปฏิบัติงานอื่น  - - - - - - 

  รวมท้ังสิ้น 4 10 3 1 88 105 

ขอมูล : งานบุคลากร 

       

 

 

 



 

 

  
 

ขอมูลบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 56 

ท่ี ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม ตํ่ากวา  

ป.ตร ี

ป.ตร ี

  

ป.โท 

  

สูงกวา 

ป.โท 

1 ขาราชการคร ู(ผูบริหาร)      

  1.1  ผูอํานวยการ - - 1 - 1 

  1.2  รองผูอํานวยการ - - 4 - 4 

2 ขาราชการคร ู(ครูผูสอน)      

  2.1  ครู (เช่ียวชาญ) - - 1 - 1 

  2.2  ครู (ชํานาญการพเิศษ) - - 1 - 1 

  2.3  ครู (ชํานาญการ) - 2 5 - 7 

  2.4  คร ู - 1 3 - 4 

 2.5  ครูผูชวย 1 - - - 1 

3 ขาราชการพลเรือน - - - - - 

4 ลูกจางประจํา      

  4.1  ทําหนาทีส่อน - - - - - 

  4.2  ปฏิบัติงานอื่น  - 1 - - 1 

5 พนักงานราชการ(คร)ู      

  5.1  ทําหนาทีส่อน - 6 5 - 11 

  5.2  ปฏิบัติงานอื่น  - - - - - 

6 ครูจางสอน (ลูกจางชั่วคราว) - 39 3 - 42 

7 สายสนับสนุน (ลูกจางชั่วคราว) 18 13 1 - 32 

8 มาชวยราชการ      

  8.1  ทําหนาทีส่อน - - - - - 

  8.2  ปฏิบัติงานอื่น  - - - - - 

  รวมท้ังสิ้น 19 62 24 - 105 

ขอมูล : งานบุคลากร 

      

 
 



 

 

  
 

ขอมูลบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสอน (ไมรวมไปชวยราชการ) 

ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

ประเภทวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม ตํ่ากวา  

ป.ตร ี

ป.ตร ี

  

ป.โท 

  

สูงกวา 

ป.โท 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

ชางไฟฟา - 8 2 - 10 

ชางอิเลก็ทรอนิกส - 7 1 - 8 

ชางกอสราง - 5 2 - 7 

ชางยนต - 6 2 - 8 

เทคนิคพื้นฐาน - 4 1 - 5 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

การบญัชี - 2 3 - 5 

คอมพิวเตอรธุรกิจ - 4 2 - 6 

ธุรกิจคาปลีก - 4 1 - 5 

ประเภทวิชาพ้ืนฐาน      

แผนกวิชาสามัญ - 9 4 - 13 

       

       

รวมท้ังสิ้น - 49 18 - 67 

   ขอมูล : งานบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

ขอมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี

จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาของครู (ไมรวมไปชวยราชการ) 

ประจําปการศึกษา 2556 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ตํ่ากวา  ป.ตร ี สูงกวา  

ป.ตร ี   ป.ตร ี

ขาราชการคร ู(ผูบริหาร) 2 3 5 - - 5 

ขาราชการคร ู(ผูสอน) 5 9 14 - 4 10 

รวม 7 12 19 - 4 15 

พนักงานราชการ (คร)ู 7 4 11 - 6 5 

ลูกจางประจํา ทําหนาทีส่อน - - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว (ครูจางสอน) 23 19 42 - 39 3 

ขาราชการคร ูมาชวยราชการ - - - - - - 

รวม 30 23 53 - 45 8 

รวมท้ังหมด 37 35 72 - 49 23 

    ขอมูล : งานบุคลากร 

 

 

จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาของสายสนับสนุนการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ตํ่ากวา  ป.ตร ี สูงกวา  

ป.ตร ี   ป.ตร ี

ขาราชการ - - - - - - 

ลูกจางประจํา - - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว 11 21 32 18 13 1 

รวมท้ังหมด 11 21 32 18 13 1 

ขอมูล : งานบุคลากร 

 

 
 



 

 

  
 

ขอมูลงานอาคารสถานท่ี 
 

1.  อาคาร จํานวน  4  หลัง  แบงเปน 

 (1.1)  อาคารอํานวยการ   1   หลัง                  

(1.2)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ       1   หลัง 

 (1.3)  อาคารโรงฝกงาน   1   หลัง 

 (1.4)  อาคารบรหิารธุรกิจ   1   หลัง 

1.1 อาคารอํานวยการ 3  ช้ัน  (งปม.  2539 – 2541 )   เปนเงิน  9,732,800 .- 

 รายละเอียด     เปนอาคารเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  ขนาดพื้นที่  1,440  ตร.ม. (อาคารอํานวยการ

แบบ กช. 50-01)   เสาคอนกรีต  ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน  พื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง  หลังคาโครงเหล็ก 

กระเบื้องมอเนียร   (ผูรับเหมากอสราง บ. แกรมมา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด) 

  1.2  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม   4  ช้ัน  (งปม. 2539-2541) เปนเงิน  14,220,800.- 

 รายละเอียด    คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่  2,400 ตร.ม.  (แบบ กช. 50-02) เสาคอนกรีต                 

ฝาผนังอิฐมอญฉาบปูน  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคาโครงเหล็ก  กระเบื้องลอนคู  สีนํ้าตาลแดง   

(ผูรับเหมากอสราง บ. แกรมมา เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด) 

1.3  อาคารโรงฝกงาน     1  หลัง  (งปม. 39-41)    เปนเงนิ  20,046,000.- 

 รายละเอียด   อาคารโรงฝกงาน  4  ช้ัน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใชสอย  4,000  ตร.ม.  

แบบ กช. 50-03  เสาคอนกรีต  ผนังอิฐมอญฉาบปูน  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคาโครงเหล็กใชเหล็ก

พับเคลือบสี 

 1.4  อาคารบริหารธุรกิจ   1   หลัง  (งปม. 54-56) เปนเงนิ 13,780,000.- บาท  

 รายละเอียด   อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ช้ัน  พื้นที่ใชสอย  1,920  ตร.ม.  แบบ เลขที่ 

วท.ยส.33B53 (ปรับปรุง 54) (ผูรับเหมากอสราง หจก.พิษณุโลกเทคโนโลยี) 

2.  บานพักคร ู   อาคาร  2  ช้ัน  6  ยูนิต   งปม.  39    เปนเงิน  2,490,000.- 

  รายละเอียด   เปนอาคาร  2  ช้ัน อาคารทั้งหมดเปนตึกมีผนังกั้นหอง  และพื้นช้ัน 2 เปนไมกวาง 

10.5 ม.  ยาว  36  ม.  เรือนแถว  6  ยูนิต แบบ  36404  เสาคอนกรีต  ฝากออิฐฉาบปูน หลังคากระเบื้อง

ลอนคู สีนํ้าตาลแดง  (ผูรับเหมากอสราง  บ.  แกรมมา  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน  จํากัด) 

3.  ระบบประปา  (งปม.  39 )  1 หนวย   เปนเงิน  2,000,000.- 

 รายละเอียด  ติดต้ังระบบประปา   อาคารโรงสูบนํ้า ขนาด  3.5x5.0 ม.   หอถังสูง  16  ม. เก็บนํ้า   

ไมตํ่ากวา  30  ลบ.ม.  (ถังเปนเหล็กอาบสังกะสี) เสาคอนกรีต  ฝากออิฐฉาบปูน  2  ดาน  พื้นคอนกรีต  

หลังคากระเบื้องลอนคู  (ผูรับเหมากอสราง  บ.  แกรมมา อ็นจิเนียริ่ง แอนด  คอนสตรัคช่ัน  จํากัด) 

4.  ระบบไฟฟาเขาวิทยาลัย  (งมป.  39)  1  หนวย  เปนเงิน  1,992,313.- 

 รายละเอียด   ติดต้ังระบบไฟฟา หมอแปลงขนาด  500 K.V.A.  และปกพาดสาย  เสาคอนกรีต    

อัดแรงขนาด  12  ม.  23  ตน  เสาอัดแรงขนาด  9  ม.  8  ตัน   



 

 

  
 

5.  เสาธงสูง  18  ม.  1  ตน   เปนเงิน  238,900.-  (งปม.  41)   (ผูรับเหมากอสราง  บ. สวัสด์ิชัยกอสราง) 

6.  ขยายเขตการจําหนายไฟฟาแสงสวางภายใน  งปม.  41  เปนเงิน   837,408.-   

 รายละเอียด  เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด  9  ม. 49  ตน สายอะลูมเินียมหุมฉนวน  25  ตร.ม. 1,925 ม.    

ติดต้ังดวงโคมไฟถนน  1x80  w  58  ชุด  (ผูรับเหมา  บ. การไฟฟาสวนภูมิภาค  อ.ธัญบุร ี

7.  ถนนคอนกรีตภายในวิทยาลัย   2,000  ตร.ม.  เปนเงนิ  524,000.-  (งปม. 41) 

 รายละเอียด  หนา  15  มม.  กวาง   10  ม.   ยาว   200   ม.    ทอระบายนํ้าพรอมพัก 

8.  ถนน  คสล. ผิวจราจร  3,000  ตร.ม.   เปนเงิน  1,198,000.-  (งปม.  44) 

 รายละเอียด  หนา  12  มม.  (ผูรับเหมา    หจก.  ตระกลูการโยธา) 

9.  ถนน  คสล. ผิวจราจร  2,000  ตร.ม.   เปนเงิน  1,254,005.76  (งปม.  44) 

 รายละเอียด  หนา  15  มม.   (ผูรับเหมา  หจก.  ตระกูลการโยธา) 

10. รั้ว คสล.  ประกอบเหล็ก ยาว 600  ม.  เปนเงิน  1,141,164.42.-  (งปม.  44) 

(ผูรบัเหมา  บ.  มัจฉานุ) 

11. โรงอาหารอเนกประสงค  พื้นที่ใชสอยไมตํ่ากวา  800  ตร.ม.  1  หลัง เปนเงิน  2,156,000.- 

 รายละเอียด  อาคารช้ันเดียว  พื้นคอนกรีต  หลังคาโครงเหล็ก  เสาคอนกรีต  กระเบื้องลอนคูสีขาว    

(ผูรบัเหมากอสราง  บ. บี แอนด เอฟ อเีล็กทริค  จํากัด  (งปม.  42) 

12. สนามกีฬาอเนกประสงค   1  สนาม  เปนเงิน  120,000.-   (งปม.  46) จาก องคการบริหารสวนจงัหวัด

ปทุมธานี  (อบจ.) 

 รายละเอียด  ขนาด  22  ม.  X   13  ม.  หนา  0.12  ม.  (ผูรบัเหมา  หจก. ปทมุการโยธา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

นายวิทิต  รุนประพันธ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นางรุงนภา  กัมปนาทวิเศษชัย 

งานบุคลากร 
นางปทุมวด ี ศรีสวาง 

งานการเงิน 
นางสาวบุสนา  ศิริยามัน 

งานบัญชี 

นางสุมาลี  เกตุรามฤทธิ ์

งานพัสดุ 
นางสาวสุกัญญา  ปนมุข 

งามความรวมมือ 

นางสุภาณี  ผาสุข 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางสิริวรรณ  โตนิล 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวสมจิตร  ลักษมีวงศ 

 

ฝายวิชาการ 

นายอนันต  ล่ิมเชย 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวพงษลดา  ร่ืนสุข 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายวีรพล  โพธิ์งาม 

งานอาคารสถานที่ 

นายสุพจณ  จันสีมา 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายสุริยา  เชื้อวังคํา 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวเกรท  กลองเพ็ชร 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นางสาวจุฑาทิพย  ดีปน 

งานปกครอง 
นายไชยรัตน  สุขสวย 

 1.แผนกวิชาสามญัสัมพันธ 

นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท 

 2. แผนกวชิาชางเทคนคิพ้ืนฐาน 

  นายศรีรัฐ   โชติมา 

 3. แผนกวชิาชางยนต 

  นายพิเชษฐ  ชลารักษ 

 4. แผนกวชิาชางไฟฟากําลงั 

  นายชนะพล  ทิพยคงคง 

 5. แผนกวชิาชางอิเล็กทรอนกิส 

  นายอนิรุทธ  หงษาวงศ 

 6. แผนกวชิาชางกอสราง 

  นายรชตะ  โภครักษ 

 7. แผนกวชิาการบญัช ี

  นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด 

 8. แผนกวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  นางสาวนงลักษณ  ไชยศรี 

 9. แผนกวิชาธุรกจิคาปลีก 

  นางสาวจิรัชญา  ชุมภูนุช 

งานทะเบียน 

นางสาวสายใจ  พานชิกุล 

งานประชาสัมพันธ 
นายธวัชชัย  อุปถัมภ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

วาที่รอยตรีวฒุิชัย  เหมาะใจ 

 

งานประกันคุณภาพฯ 
นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 

 
งานสงเสริมผลิตผลการคา 

นางสาวปวีณา  สินขาว 

 

งานสวัสดิการนักเรียนฯ 
นายคะเณศ  บุญตอบ 

งานโครงการพิเศษฯ 

นายสุพจน  ทางเณร 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายสุทัศน  แคนอย 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวกนกกร  นิมิตร 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวสายัน  จันทรา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายพูลศักดิ์ ศิริรัตนวรากุล 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายวีระพงษ  จันทรไพศร ี

2.2  โครงสรางการบรหิารวิทยาลัย 

   แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางพิสมัย  บังเกิดคงคาดิษฐ 



 

 

  
 

1.1 หลักสูตร การเรียนการสอน (การใชหลักสูตร) 

    วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ไดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2555   

 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 

หลักสูตร 3 ป เปดสอน 7 สาขางาน คือ 

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน 

ชางอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟากําลัง 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

สาขางานการกอสราง 

สาขางานยานยนต 

พาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจคาปลีก 

 

 เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม 

หลักสูตร 2 ป เปดสอน 7 สาขาวิชา คือ 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน 

ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาติดต้ังไฟฟา 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาการกอสราง 

สาขาวิชายานยนต 

พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

3.  วิสัยทัศนของวิทยาลัย    

จัดการศึกษา และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
 

4.  พันธกิจของวิทยาลัย    

 1.  จัดและสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

 2.  สรางความรวมมือสถานประกอบการทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 3.  วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 4.  เสริมสราง สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
 

5. อัตลักษณของผูเรียน เอกลักษณของวิทยาลัยฯ 

 อัตลักษณของผูเรียน  “จิตอาสาพัฒนาฝมือ” 

 เอกลักษณของวิทยาลัยฯ  “การบริการชุมชนดานวิชาชีพ” 
 

6. เปาหมายสภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 เปาหมายที่ 1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมของนักศึกษา แตละระดับช้ัน ผานเกณฑ

ของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80 

 เปาหมายที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 เปาหมายที่ 3 พัฒนาผูเรียนทุกระดับช้ัน ใหเปนผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม 

 เปาหมายที่ 4 ชุมชนและองคกรทองถ่ิน มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย 

 เปาหมายที่ 5 พัฒนาปรับปรุงทักษะของครู เพื่อพัฒนาความกาวหนา ในดานการ 

เรียนรูของผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา และดานเทคโนโลยี 

 เปาหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการสอนของครูในดานการวิจัยในช้ันเรียน

และการประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

เปาหมายและสภาพความสาํเร็จท่ีคาดหวัง 

เปาหมายการพัฒนา สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

เปาหมายที่ 1  ผลสัมฤทธทางการเรียน โดย

ภาพรวมของนักศึกษา แตละระดับผานเกณฑ

ของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80 

-  จํานวนนักศึกษาโดยรวมของแตละระดับช้ันผาน

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัยฯ 

อยางนอยรอยละ 80 

เปาหมายที่ 2  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทุกกลุม ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  ครู ทุ กคนจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนที่

หลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน 

เปาหมายที่ 3  พัฒนาผูเรียนทุกระดับช้ันใหเปนผู

มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม 

-  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

และมีคุณธรรม 

-  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความเปน

ผูนํา 

เปาหมายที่ 4  ชุมชนและองคกรทองถ่ินมีสวน

รวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยฯ 

-  ชุมชนหนวยงานทองถ่ินมีสวนในการดูแลและ

พัฒนาวิทยาลยัฯ 

-  เครือขายผูปกครองมีความอิสระและมีความ

เขมแข็งและรวมพัฒนาวิทยาลัยฯ 

เปาหมายที่ 5  พัฒนาปรับปรุงทักษะของครูเพื่อ

พัฒนาความกาวหนา ในดานการเรียนการสอน

ของผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา 

และทางดานเทคโนโลยี 

-  ครูทุกคนไดเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากร และ

ไดรับการฝกอบรมเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ทําใหเกิดประโยชนตอผูเรียนไดจริง  

-  ครูทุกคนที่ไดเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรและ

ผานการประเมินผลการเขารวม 

เปาหมายที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะใน

การสอนของครูในดานการวิจัย ในช้ันเรียนและ

การประเมินตามสภาพจริง 

-  ครูทุกคนมีทักษะในวิชาชีพและทักษะในการสอน 

-  ครูทุกคนไดนําการวิจัยในช้ันเรียนและนําผลมา

ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิภาพของ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

7. แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายท่ีตองการ (ยุทธศาสตร) 

 ในการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาขางตน วิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรดังน้ี 

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร 

เปาหมายที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม -  พัฒนาครูดานการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนและ

ปฏิรูปการสอบ 

-  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฝกปฏิบัติจริงใน

สถานประกอบการ ในบางรายวิชา 

-  จัดคลินิกวิชาการ แนะนําการเรียนการสอน 

-  จัดสอนเสริมเพื่อเทียบโอนประสบการณ 

เปาหมายที่ 2  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทุกกลุม  

- กําหนดใหครูจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ

รายวิชา 

-  สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาตาม

สภาพทองถ่ิน ชุมชน 

เปาหมายที่ 3  พัฒนาผูเรียนทุกระดับช้ันใหเปน 

ผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม 

-  จัดกิจกรรมหนาเสาธงใหแกนักเรียน นักศึกษาและ

วิธีการประเมิน 

-  จัดกิจกรรมในทุกช่ัวโมงกิจกรรมและวิธีการประเมิน 

-  กําหนดใหนักเรียน นักศึกษา จัดทําโครงงานวิชาชีพ 

เปาหมายที่ 4  ชุมชนและองคกรทองถ่ินมี 

สวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยฯ 

-  จัดต้ังคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย 

-  จัดใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม การเรียนการสอนของ

นักเรียน นักศึกษา 

เปาหมายที่ 5  พัฒนาปรับปรุงทักษะของครูเพื่อ

พัฒนาความกาวหนา ในดานการเรียนการสอน

ของผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา 

และทางดานเทคโนโลยี 

-  จัดการอบรมเชิงปฏิบั ติการวิธีการสอนและการ

ประเมินผล 

-  จัดการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอน 

เปาหมายที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะใน

การสอนของครูในดานการวิจัยและการประเมิน

ตามสภาพจริง 

-  พัฒนาการวิจัยในสถานศึกษา 

-  สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัย 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

การพัฒนาและจุดเนนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
 



 

 

  
 

 
เพื่อใหสอดคลองและบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกจิ ดังน้ันสถานศึกษาจึงไดกําหนดจุดเนนใน

การพัฒนาสถานศึกษา ดังน้ี 

 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตนักเรียนนักศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธดังน้ี 

กลยุทธที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและประสิทธิผลใหไดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธที่ 3  พัฒนากิจกรรมผูเรียนใหเปนระบบแบบย่ังยืน 

กลยุทธที่ 4  สงเสริมการบริการวิชาชีพสูสังคม 

 

พันธกิจท่ี 2  สงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูดานชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 กลยุทธที่ 5  สรางเสริมความรวมมือระหวางภาครฐัและเอกชน 

 

พันธกิจท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษามุงสูสถานศึกษาคุณภาพ 

 กลยุทธที่ 6  สรางระบบงานประกันคุณภาพใหเขมแข็ง 

 

พันธกิจท่ี 4  สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางตอเน่ือง 

 กลยุทธที่ 7  เสริมสรางความรูดานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 

พันธกิจท่ี 5  สรางภาพลักษณท่ีดีใหสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 8  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 

 กลยุทธที่ 9  สรางช่ือเสียงสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับในชุมชน ภูมิภาคและประเทศในระดับ

อาเซียน 

 

 



 

 

  
 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตนักเรียนนักศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมีกลยุทธดังน้ี 
กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 1 : เพ่ิม

ประสิทธิภาพผลผลิต

นักเรียน/นักศึกษาของ

สถานศึกษา 

KPI 1 : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่

ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

1.1 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 โครงการสอบมาตรฐานฝมือคร่ึงหลักสูตร 

1.3 โครงการสอบมาตรฐานฝมือเต็มหลักสูตร 

80 85 90 100 100 - - - - - ฝายวิชาการ 

KPI 2 : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําใน

สถานประกอบการ/

ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

1.4 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

1.5 โครงการแนะแนวสูอาชีพ 

1.6 โครงการความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา 

1.7 โครงการความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

 

70 70 80 80 85 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

KPI 3 : ระดับความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่มี

ตอคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

 

 

1.8 โครงการคุณธรรมจริยธรรม 

1.9 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.10 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.11 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

1.12 โครงการพัฒนาระบบงานครูที่ปรึกษา 

1.13 โครงการตานภัยยาเสพตดิ 

80 85 90 90 90 100,000 100,000 120,000 130,000 140,000 ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

 
 
 



 

 

  
 

กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 2 : พัฒนา

กระบวนการเรียนการ

สอนและประสิทธิผล

ใหไดประโยชนสูงสุด 

KPI 4 : จํานวนและระดับ

ความพึงพอใจตอหลักสูตร

ของนักเรียนนักศึกษาและ

สถานประกอบการ 

 

1.14 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.15 โครงการติดตามการใชหลักสูตร 

1.16 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.17 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 

70 75 75 80 90 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายวิชาการ 

KPI 5 : ระดับความ

เหมาะสมในการจัด

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

เรียนรู 

1.18 โครงการพัฒนาภูมิทัศน 

1.19 โครงพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

1.20 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู 

1.21 โครงการพัฒนาศูนยอาหารและหองน้ํา 

1.22 โครงการพัฒนาอาคารเรียนและโรงฝก 

1.23 โครงการพัฒนาหองเรียนและโรงฝก 

1.24 โครงการพัฒนาและซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ 

1.25 โครงการพัฒนาและซ้ือครุภัณฑ/วัสดุฝก 

65 70 75 80 90 1,000,00

0 

1,000,00

0 

1,000,00

0 

1,000,00

0 

1,000,00

0 

 

ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

KPI 6 : จํานวนคร้ังและ

ความสําเร็จของการระดม

ทรัพยากรที่ชวยสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

1.26 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 

1.27 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

1.28 โครงการความรวมมือภายในและภายนอก 

1.29 โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 

1.30 โครงการงานการคาสถานศึกษา 

1.31 โครงการทุนนักเรียนนักศึกษา 

50 60 70 80 80 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายแผนงานฯ 

KPI 7 : จํานวนและ

ความสําเร็จของสถาน

ประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับ

สถานศึกษา 

 

 

1.32 โครงการทวิภาค ี

1.33 โครงการระบบเทียบโอนประสบการณ 

80 80 90 90 100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝายวิชาการ 



 

 

  
 

กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 3 : พัฒนากิจกรรม

ผูเรียนใหเปนระบบ

แบบยั่งยืน 

KPI 8 : จํานวนคร้ังและ

ประสิทธิผลของกิจกรรมที่

สงเสริมดานวิชาการ

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่

ดีงามในวิชาชีพทัง้ดาน

บุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ 

 

1.34 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา            

ดานที่ 1 

80 80 90 90 90 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

KPI 9 : จํานวนคร้ังและ

ประสิทธิผลของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม

ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.35 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา             

ดานที่ 2 

80 80 90 90 90 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

SI 4 : สงเสริมการ

บริการวิชาชีพสูสังคม 

KPI 10 : จํานวนคร้ังและ

ประสิทธิผลของกิจกรรมที่

ใหบริการวิชาชีพ 

1.36 โครงการบริการงานวิชาชีพ 

- โครงการ 108 อาชีพ 

- โครงการ Flag Ship, KM 

-  โครงการFix it Center 

- โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน 

-  โครงเทศบาลเคล่ือนที ่

-  โครงการเทคนิคอาสา 

 

 

 

90 90 90 90 90 - - - - - ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

 



 

 

  
 

พันธกิจท่ี 2  สงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูดานชางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 5 : เสริมสรางความ

รวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชนในการ

พัฒนาทางวิชาการ 

KPI 11 : ระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

 

2.1 โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 

2.2 โครงการศูนยการเรียนรูวทิยบริการ

และหองสมุด 
 

80 80 85 90 95 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายบริหารทรพัยากร 

ฝายวิชาการ 

ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

ฝายแผนงานฯ 

 

KPI 12 : ระดับความเชื่อมั่น

ของผูปกครองและสถาน

ประกอบการ 

2.3 โครงการสมาคมผูปกครอง 

2.4 โครงการสมาคมศิษยเกา 

2.5 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

2.6 โครงการเผยแพรงานดีเดนสถานศึกษา 

2.7 โครงการความรวมมือกับสมาคม

วิชาชีพและสถานประกอบการ 

 

70 75 80 90 100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝายวิชาการ 

ฝายพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

พันธกิจท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษามุงสูสถานศึกษาคุณภาพ 
กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 6 : สรางระบบงาน

ประกันคุณภาพ 

KPI 13 : ระดับความสําเร็จ

ของงานประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

 

3.1 โครงการสรางเว็บไซตงานประกัน

คุณภาพ 

3.2 โครงการประชุมสัมมนางานประกัน

คุณภาพ 

3.3 โครงการประกวด SAR แผนกวิชา 

3.4 โครงการประเมินติดตามงานประกัน

คุณภาพ 

3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน

รายงานการประเมินตนเอง SAR รายบุคคล

และแผนกวิชา” 

3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน

รายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 

SAR” 

3.7 โครงการศึกษาดงูานประกันคุณภาพ 

3.8 โครงการใหความรูงานประกันคุณภาพ

การศึกษาแกบุคลากรและนักเรียน

นักศึกษา 

 

70 90 100 100 100 150,000 100,000 80,000 100,000 120,000 ฝายแผนงานฯ 

KPI 14 : ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

3.9 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา

ภายนอก 

3.10 โครงการสัมมนาเครือขายงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

50 50 60 60 70 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝายบริหาร

ทรัพยกร 

 
 



 

 

  
 

กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

 KPI 15 : ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

3.11 โครงการพัฒนาระบบบริหารการ

จัดการ 

3.12 โครงการควบคุมภายในบริหารความ

เส่ียง 

50 60 70 80 90      คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

KPI 16 : รอยละของอัตรา

การเบิกจายงบประมาณ

โครงการตามแผน

ยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

3.13 โครงการติดตามประเมินผลโครงการ 70 80 90 100 100      ฝายแผนงานฯ 

KPI 17 : รอยละของรายได

เพ่ิมขึ้นนอกเหนือเงิน

งบประมาณ 

3.14 โครงการการคาสถานศึกษา 

3.15 โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

3.16 โครงการหารายไดระหวางเรียน 

1 5 7 10 10      ฝายแผนงานฯ 

ฝายบริหารทรพัยากร 

KPI 18 : รอยละของ

บุคลากรในสถานศึกษาที่

สามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

3.17 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร 90 90 100 100 100 30,000 30,000 40,000 40,000 50,000 ฝายบริหารทรพัยากร 

KPI 19 : ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

 

3.18 โครงการประหยัดพลังงาน 1 3 3 4 4      ฝายบริหารทรพัยากร 

 
 



 

 

  
 

กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

 KPI 20 : ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.19 โครงการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

20 25 30 30 30 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 ฝายวิชาการและ 

ฝายบริหารทรพัยากร 

KPI 21 : ระดับความสําเร็จ

ของการอนุรักษ

สภาพแวดลอม 

3.20 โครงการสีเขียวลดมลพิษและโลกรอน 10 25 50 50 50 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 ทุกฝาย 

KPI 22 : ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการตาม

ระบบควบคุมภายใน 

3.21 โครงการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียง 

10 30 50 70 80 - - - - - ทุกฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

พันธกิจท่ี 4  สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางตอเน่ือง 
กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 7 : เสริมสราง

ความรูดานวิจัย 

นวัตกรรม และ

เทคโนโลย ี

KPI 23 : ระดับความสําเร็จ

ของแผนการจัดการเรียนรู 

 

4.1 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

4.2 โครงการจัดทําแผนการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ 

4.3 โครงการจัดทําเอกสารประกอบการ

เรียนรู 

50 60 70 80 90 20,000 30,000 30,000 40,000 50,000 ฝายแผนงานฯและ 

ฝายวิชาการ 

KPI 24 : ระดับความสําเร็จ

ในการเพ่ิมจํานวนและ

ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งาน 

4.4 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนรู 

4.5 โครงการสนับสนุนการทําส่ิงประดิษฐ 

4.6 โครงการสนับสนุนการวิจัยนักเรียน

นักศึกษา 

4.7 โครงการสนับสนุนการจัดทําโครงการ

นักเรียน 

4.8 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนดาน

งานวิจัยฯ 

4.9 โครงการประกวดนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 

4.10 โครงการเผยแพรนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 

 

50 60 70 80 90 200,000 300,000 300,000 400,000 500,000 ฝายแผนงานฯและ 

ฝายวิชาการ 

 
 
 
 



 

 

  
 

พันธกิจท่ี 5  สรางภาพลักษณท่ีดีใหสถานศึกษา 
กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

SI 8 : เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

การบริหารจัดการดวย

ระบบสารสนเทศ 

KPI 25 : ระดับความสําเร็จ

ของการจัดระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

 

5.1 โครงการระบบสารสนเทศลดการใช

กระดาษ 

5.2 โครงการ LMS 

5.3 โครงการ RMS 

5.4  โครงการ V-cop 

5.5  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู 

5.6  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

บริหารจัดการ 

40 50 70 80 100 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ทุกฝาย 

SI 9 : สรางชื่อเสียง

สถานศึกษาใหเปนที่

ยอมรับในชุมชน 

ภูมิภาคและประเทศ

ในระดับอาเซียน 

KPI 26 : ระดับความสําเร็จ

ดานการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 

5.7  โครงการประกวดสถานศึกษา

พระราชทาน 

100 100 100 100 100      ทุกฝาย 

KPI 27 : รอยละของ

บุคลากรภายในสถานศึกษา

ที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่

ที่รับผิดชอบ 

5.8  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเล่ือนวิทย

ฐานะ 

5.9  โครงการพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 

5.10 โครงการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษา 

5.11 โครงการพัฒนาผูบริหารสูความเปนเลิศ 

5.12 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 

5.13 โครงการนิเทศบุคลากรสงเสริม

การศึกษา 

5.14 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการพัฒนา

บุคลากร 

80 90 100 100 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายบริหารทรพัยากร 

และฝายวิชาการ 



 

 

  
 

กลยุทธ 

(Strategy) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 

โครงการ / กิจกรรม  

(Initiative) 

เปาหมาย (Target) ป งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

 KPI 28 : ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตวัชี้วัดและ

เปาหมายของสถานศึกษาสู

ระดับบุคคล 

5.15 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา

โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษา 

5.16 โครงการประกวดโครงการดีเดน

ของสถานศึกษา 

           

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
 

 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 4 

การจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสตูร 



 

 

  
 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนดและ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ

ประสบการณได 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต

สําคัญและบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสู

บริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมใน

คณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย

ที่เหมาะสมในการทํางาน 

 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

 การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังน้ี 

 2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค

เรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบัน อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน ไดอีกตามที่เห็นสมควร 

 2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา

สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

 

3. หนวยกิต 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 

 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

 3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต 

 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง 

เทากับ 1 หนวยกิต 

 3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

 3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 

ช่ัวโมง เทากับ 4 หนวยกิต 

 3.6  การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

 

 



 

 

  
 

4. โครงสราง 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

  4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 

  4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

  4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา 

  4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

  4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

  4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

  4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

  4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ

แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด

ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวน

หนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

 5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ

ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบือ้งตนใน

สถานศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกัน 

สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณซึ่งชวยใหผูเรียนทําได คิดเปนและเกิด

การใฝรูอยางตอเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดย

การจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังน้ี 



 

 

  
 

  5.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรปูของ

การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐโดยใชเวลารวมไมนอยกวา 

320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ตองการเพิ่มพูน

ประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพนัธกับลักษณะงานไปเรียนหรือ

ฝกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะ

วิชาชีพไดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

  5.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 

 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจาก

สิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ต้ังแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษา

คนควา การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผลและการจัดทํารายงาน 

ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการน้ัน ๆ โดยการจัดทําโครงการ

ดังกลาว ตองดําเนินการ ดังน้ี 

  6.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่

สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลา

ไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 

กรณีที่ใชรายวิชาเดียว 

  หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือโครงการ 1 และโครงการ 2 ให

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

  6.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 

 7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

  เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อให

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของ

หลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนด

รายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

สอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ีอาจนํารายวิชาอื่นใน

หมวดวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 

 

 



 

 

  
 

 8. การเขาเรียน 

  ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ

เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

 9. การประเมินผลการเรียน 

  เนนการประเมินสภาพจริง ทั้ง น้ี ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง

ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การ

ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 

รวมทั้งการทะนุบํารุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทํางาน ทั้งน้ีสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกับกิจกรรมที่สถานประกอบการ

จัดข้ึน 

  10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจดั

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

 11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก

เสรีตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

  11.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 

 12.  การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

  12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมใน

แตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดย

ผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชา

วิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชาน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุจัดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 



 

 

  
 

  12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดย

พิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถาน

ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได

ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ 

  ทั้งน้ี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตร

กําหนด 

  

 13.  การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 

  13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน

การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

  13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

 

 14.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 

  14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

  14.2 การบริหารหลักสูตร 

  14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 

  14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการ

ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเน่ือง อยางนอยทุก 5 ป 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 1. การเรียนการสอน 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 

และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ

ประสบการณได 

  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน

ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 2. เวลาเรียน 

  2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 

โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่

เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห 

  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วันคาบละ 

60 นาที (1 ช่ัวโมง) 

  2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด 

ประมาณ 3 ป 

 3. หนวยกิต 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต                  

การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 

  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 

  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด                 
2 – 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 – 60 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 

  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา40 

ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 

  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 3.5 การทํา

โครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 4. โครงสราง 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวดวิชา

ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

  4.1 หมวดวิชาสามัญ 

   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 



 

 

  
 

  4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน 

   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชาน้ัน ๆ 

   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

   4.2.4 โครงการ 

  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

  4.4 ฝกงาน 

  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวน

โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน ทั้งน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา 

จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 5. โครงการ 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่  4 ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง

กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 

  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 6. ฝกงาน 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 

  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 7. การเขาเรียน 

  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 

  7.1 พื้นความรู 

  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชา

ปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาการเรียนรายวิชาปรับ

พื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา 

  7.2 คุณสมบัติ 

  ให เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546 

 

 



 

 

  
 

 8. การประเมินผลการเรียน 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546 

 9. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การ

สันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผล และปรับปรุงการ

ทํางาน ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 

 10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม

มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 

 11. การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทที่ 5 

บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของ 

กับการจัดการศึกษา 



 

 

  
 

1. คณะกรรมการ 

 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา  มีหนาที่สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษา  และขอเสนอแนะในการ

จัดการอาชีวศึกษา  และการฝกอบรมวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยตามกฎหมาย

วาดวยการอาชีวศึกษา  และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหนาที่เปนผูชวยเหลือในการบรหิารสถานศึกษา โดย

พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

      1.   กําหนดเปาหมาย นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา 

                2.   พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจําป 

3. กําหนดแผนรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปดสอนใน

สถานศึกษา 

4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการวิทยาลยัเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถนศึกษา 

5. กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 

2.1  ผูอํานวยการสถานศึกษา  เปนผูบรหิารสูงสุด สถานศึกษา  มีหนาที่ และความรับผิดชอบบังคับ

บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บรหิารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กํากับ 

ดูแลเกี่ยวกบัการบรหิารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นทีเ่กี่ยวของ

และที่ไดรบัมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอํานาจหนาทีบ่รหิารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกบักิจการของสถานศึกษา 

3. จัดทําและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพฒันาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกบัผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทัง้ในระบบนอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 

5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6. บรหิารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 

7. วางแผนการบรหิารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงต้ังการสงเสรมิประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย   การออกจากราชการ การอุทธรณ และรองทุกข 

8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. สงเสรมิสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพฒันาอยางตอเน่ือง 



 

 

  
 

10. ระสานความรวมมือกบัชุมชนและทองถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาและใหบรกิาร

วิชาชีพแกชุมชน 

11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

12. จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

13. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทัง้ที่ไดรบัมอบอํานาจสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรบั ตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

14. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของ และที่ไดรบัมอบหมาย 

2.2  รองผูอํานวยการสถานศึกษา   มีหนาที่  และความรับผิดชอบรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา  

โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษาในการชวยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา  

การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวของ  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผูอํานวยการ

สถานศึกษา โดยชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปน้ี คือ 

1. บรหิารกจิการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบายและ 

วัตถุประสงคของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 

3. จัดทําและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพฒันาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

4. สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกบัผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทัง้ในระบบ นอก 

ระบบ และตามอัธยาศัย 

5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6. การบริหารการเงิน การพสัดุ และทรัพยสินอื่น ๆ 

7. วางแผนการบรหิารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงต้ังการเสรมิสรางประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพฒันาอยางตอเน่ือง 

10. ประสานความรวมมอืกับชุมชนและทองถ่ินในการระดมทรัพยากรเพือ่การสงเสริมและ 

ใหบรกิารวิชาชีพแกชุมชน 

                 11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

                 12.  จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

                 13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

 



 

 

  
 

3.  ครู – อาจารย และบุคลากรอ่ืน ๆ 

    3.1  ครู-อาจารย บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. เตรียมการสอน แผนการสอนบันทึกการสอน สอนซอมเสริม การใชสือ่ การตรวจสอบ 

จุดประสงคการเรียนรูของนักเรียน การวัดผลประเมินผล 

2. สอนตามแผนการสอน คูมือคร ูโดยสอนเต็มเวลา เต็มหลกัสูตร เต็มความสามารถ 

3. สอนซอมเสริมตามตารางสอนซอมเสริม 

4. กวดขันและติดตามใหนักเรียนมาเรียนสม่ําเสมอ 

5. จัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. ผลิต และใชสือ่ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

7. วัดและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนตามสภาพที่แทจริงอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอโดย

ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. จัดทําเอกสารธุรการช้ันใหถูกตองเปนปจจุบัน และสงใหผูบรหิารตรวจตามกําหนด 

9. จัดทําขอมูลนักเรียนทีร่ับผิดชอบเปนปจจบุัน เชนประวัติสวนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรม 

ตางๆ สุขภาพอนามัย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

10. มีแผนปรบัปรุง แกไขปญหาดานการเรียนการสอนทีส่อดคลองกบัสภาพปญหาของนักเรียน 

11. ปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย / ที่รบัผิดชอบใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

12. นิเทศและใหคําปรึกษาแนะนํา ซึ่งกันและกัน 

13. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และขอตกลงของวิทยาลัยอยางเครงครัด 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเปนระยะตามที่กําหนดไวในปฏิทินประจําป 

15. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากผูบรหิารวิทยาลัย 

 

3.2  บุคลากรอ่ืน ๆ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดมอบหมายจนเกิดประโยชนกบัการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

มีระเบียบวินัย สุภาพ นอบนอม เรียบรอย มีความสุขสบาย รวมมือซึง่กัน เสียสละ และพรอมที่จะพฒันาตนสู

ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ 

 

4. ผูปกครองและชุมชน บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบ 

  1.  ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งดานความรูและทุนทรพัย 

     2.  สนับสนุนโยบายของสถานศึกษาโดยการดูแลบุตรหลานใหประพฤติตนในทางที่สงเสริมผลการเรยีน

ของตน 

     3.  แสวงหาความรวมมือกบัชุมชนในสิ่งที่สามารถสนับสนุนกิจการใด ของสถานศึกษา 

     4.  กระตุนใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 

     5.  เปนผูเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางตาง ๆ ของ



 

 

  
 

สถานศึกษา 

     6.  สงเสริมใหมสีวนชวยดูแลรักษาทรพัยสินตาง ๆ ของสถานศึกษาและปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ  ของ

สถานศึกษา 

     7.  ประชาสัมพันธผลงานและความสําเรจ็ของสถานศึกษาใหชุมชนไดทราบ 

     8.  ใหความรวมมอืกับสมาคมผูปกครองและคร ูเพื่อชวยเหลือในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     9.  สรางความเช่ือมั่นในการดําเนินงานของสถานศึกษาแกบคุคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 6 

บทบาทหนาที่ของผูเรียน 
 



 

 

  
 

บทบาทหนาท่ีของนักเรียน นักศึกษา  

กฎระเบียบของวิทยาลัย 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ีวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2555 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ. 2548 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงวางระเบียบวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ไวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  วาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาโทษ

นักเรียน นักศึกษา  พ.ศ. 2548”  (ปรับปรุง 2555) 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3. ในระเบียบน้ี 

  “กระทําความผิด”  หมายความวา  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ

ขอบังคับของสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ      

หรือประพฤติฝาฝนระเบียบกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 

  “การลงโทษ”  หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิ ด           

โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา 

  “ผูอํานวยการวิทยาลัย  หมายความวา  ผูอํานวยการหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  

หรือผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว 

  “หัวหนางานปกครอง”  หมายความวา  ครูที่ทําหนาที่หัวหนางานปกครองตามระเบียบวา

ดวยการบริหารสถานศึกษา 

  “ครูปกครองแผนก”  หมายความวา  ครูที่ทําหนาที่ปกครองดูแลความเรียบรอยของนักเรียน 

และนักศึกษาในแตละแผนกวิชา 

  “นักเรียน”  หมายความวา  ผูที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

  “ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา  ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครอง

หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนและใหหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียน

อยูดวยประจํา 

 ขอ 4. ใหมีคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยแตงต้ังประกอบดวย 

(1) รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เปนประธาน 

(2) ครูปกครองแผนก  เปนกรรมการ 

(3) หัวหนางานแนะแนว  เปนกรรมการ 

(4) หัวหนางานปกครอง  เปนกรรมการและเลขานุการ 



 

 

  
 

(5) หัวหนางานครูที่ปรึกษา  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 5. คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ดําเนินการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียน นักศึกษาถูก

กลาวหาวากระทําความผิด 

(2) พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

(3) เสนอแกไข  ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ          

เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ขอ 6. การพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษาใหดําเนินการดังน้ี 

(1) ใหคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา  3  คน  ดําเนินการสืบสวน สอบสวนพยานบุคคล  

พยานเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกลาวหา 

(2) ใหคณะกรรมการแจงใหนักเรียน นักศึกษาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดมีโอกาสใหการ

แกขอกลาวหา  และนําสืบพยานหลักฐาน แกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษร กอนพิจารณาเสนอระดับการ

ลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

(3) พิจารณาขอเท็จจริง  พยานหลักฐานสรุปความเห็นระดับการลงโทษตอผูอํานวยการ

วิทยาลัย 

(4) การประชุมพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษาตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอย

กวา  2  ใน  3  ของคณะกรรมการทั้งหมด 

(5) การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาตองมีการดํา เนินการสืบสวน สอบสวน           

ของคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา  กอนเวนแตนักเรียน นักศึกษาใหการรับสารภาพเปนหนังสือวา

ไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา 

ขอ 7. โทษที่จะลงโทษแกนักเรียน นักศึกษา  ที่กระทําความผิด มี  4  สถาน ดังน้ี 

(1) วากลาวตักเตือน 

(2) ทําทัณฑบน 

(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 

(4) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ขอ 8. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาใหลงโทษตามระดับโทษ  ดังน้ี 

1.2 การวากลาวตักเตือนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 

(ก) แตงกายไมสุภาพ 

(ข) สงเสียงรบกวนผูอื่น 



 

 

  
 

(ค) ไมต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

(ง) ไมพกบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 

(จ) ไมรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

(ฉ) ไมทําความเคารพคร-ูอาจารยในโอกาสหรือสถานที่อันควรทําความเคารพ 

(ช) กลาววาจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพระหวางนักเรียน นักศึกษาดวยกัน 

(ซ) ประพฤติไมเหมาะสมแกสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษาที่ควรจะตองวากลาว

ตักเตือน 

(2) การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงวาดวย

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2548 

(ข) ทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงเกียรติศักด์ิ 

(ค) ฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา 

(ง) ไดรับโทษวากลาวตักเตือนมาแลวแตยังไมเข็ดหลาบ 

(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 

(4) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ขอ 9 ผูมีอํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติไดแก 

(1) ครูสั่งตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละไมเกิน 5 คะแนน 

(2) รองผูอํานวยการวิทยาลัย , หัวหนางานปกครองสั่งตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งละ  

ไมเกิน  10  คะแนน 

(3) ผูอํานวยการวิทยาลัย สั่งตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งละไมเกิน  30  คะแนน 

ขอ 10  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษาตามกฎกระทรวง  กําหนดความประพฤติของ

นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. 2548  ใหตัดคะแนนความประพฤติดังน้ี 

 10.1 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน 5 คะแนน ในความผิดดังตอไปน้ี 

       (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 

       (2) ถูกวากลาวตักเตือนดวยวาจาแลวยังประพฤติซ้ําอีก 

         (3) กลาววาจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพตอคร-ูอาจารยหรือบุคคลทั่วไป 

         (4) กอความเดือดรอนและกอความรําคาญ 

         (5) แตงกายไมเหมาะสมกับสถานะนักเรียน นักศึกษา หรือแตงกายไมถูกตองตาม

ระเบียบการแตงกายของวิทยาลัย 



 

 

  
 

         (6) ขีดเขียนหรือวาดภาพบนโตะเรียน เกาอี้ ฝาผนังหองเรียนหรืออาคารสถานที่

สาธารณะ 

         (7) นําบุคคลภายนอกเขามาและสงเสียงรบกวนหรือกอความรําคาญแกบุคคลอื่นใน

วิทยาลัย 

         (8) ความประพฤติอื่นใดที่มีลักษณะและระดับเดียวกันกับคะแนนความพฤติในขอ 10.1 น้ี 

  10.2 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน  20  คะแนน  ในความผิด

ดังตอไปน้ี 

   (1) เลนการพนัน  มีการเลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 

   (2) เสพยาเสพติดประเภท  1-5 หรือเสพสุรา บุหรี่ 

   (3) กอเหตุทะเลาะวิวาท 

   (4) แสดงพฤติกรรมชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 

(5) ออกนอกสถานศึกษาที่พักเวลากลางคืน  เพื่อเที่ยวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการ

สรางความเดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

  10.3 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน  30  คะแนน  ในความผิด

ดังตอไปน้ี 

   (1) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 

   (2) จําหนายยาเสพติดประเภท 1-5 

   (3) กอเหตุทะเลาะวิวาทโดยใชอาวุธในสาธารณะสถาน  โดยกอเหตุทะเลาะวิวาท  

ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอ        

ศิลธรรมอันดีของประชาชน 

   (4) เกี่ยวของกับการคาประเวณี 

 การตัดคะแนนความประพฤติใหรวมตลอดปการศึกษา  เมื่อเริ่มตนปการศึกษาใหมใหยกเลิกคะแนน

ความประพฤติที่ถูกตัดไวเดิม  เวนแตกรณีถูกทําทัณฑบนมาแลว 

ขอ 11 นักเรียน นักศึกษาทีก่ระทําความผิดดังตอไปน้ี อาจถูกลงโทษทํากจิกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

(1) ขโมยทรพัยสินทางวิทยาลยั หรือของบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 

(2) ความผิดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาเห็นวาเปนความผิดสถานหนัก 

ไมวาจะเคยถูกลงโทษมากอนหรือไม 

(3) ยุยงหรือขมขูใหเกิดความกระดางกระเด่ืองตอวิทยาลัย หรือชุมนุมประทวงเรียกรองสทิธิ

ตางๆ โดยมิชอบ 

(4) เปนผูนําในการซองสุม กอกวนความสงบเรียบรอย ยกพวกกอการทะเลาะวิวาท 

(5) เจตนาทํารายผูอื่นหรือหมูคณะดวยอาวุธ 



 

 

  
 

(6) ประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรงและทําใหช่ือเสียงวิทยาลัยเสียหาย 

(7) มีสารเสพติดไวในครอบครองเพื่อวัตถุประสงคการจําหนาย จาย แจก อธิเชน ฝน กัญชา 

ยาบา เฮโรอีน หรือ สารเสพติดอืน่ๆ 

(8) ขาดเรียนติดตอกันนานเกิน 15 วัน โดยไมแจงเหตุผลใหวิทยาลัยทราบ หรือไมมเีหตุผล 

อันสมควร 

(9) ฝาฝนระเบียบวิทยาลัย และทําใหช่ือเสียงวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง 

(10) ดูหมิ่น กาวราว ครู หรือบุคคลอื่น 

(11) ผลิต จําหนาย จาย แจก สือ่ลามกอนาจาร 

(12) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวา 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน 

(13) ถูกตัดคะแนนความประพฤติภาคเรียนละ 30 คะแนน จํานวน 2 ภาคเรียน 

(14) เคยถูกลงโทษทัณฑบนมาแลว 

(15) ทําลายทรัพยสินของวิทยาลยัหรือบุคคลอื่นโดยเจตนา 

ขอ 12 การลงโทษนักเรียน นักศึกษาทุกระดับโทษใหแจงนักเรียน นักศึกษาที่ถูกลงโทษทราบการ

ลงโทษเปนหนังสือทุกครั้งและใหแจงสิทธ์ิในการอุทธรณคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบ  ดังน้ี 

(1) ครู , หัวหนางานปกครอง , รองผูอํานวยการวิทยาลัย สั่งลงโทษใหอุทธรณตอ

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ภายใน  15  วัน  นับแตที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษ 

(2) ผูอํานวยการวิทยาลัยสั่งลงโทษ  ใหอุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภายใน  15  วัน  นับแตที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษ 

ขอ 13 การสั่งลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ  ใหบันทึกในแฟมประวัติประจําตัวนักเรียน 

นักศึกษา  และใหดําเนินการดังน้ี 

(1) การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ  และเชิญบิดา มารดา หรือผูปกครองมาบันทึก

รับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑบน  ไวดวย 

(2) การตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต  20  คะแนนข้ึนไปใหเชิญบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองรับทราบ 

(3) การทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ใหเปนไปตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ  14  เกณฑการพิจารณาลงโทษ ถือปฏิบัติตามระดับคะแนน ดังน้ี 

(1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  5 หรือ 10 คะแนน ใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณ

อักษร 



 

 

  
 

(2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  15  คะแนน  ทํากิจกรรม 60  ช่ัวโมง 

(3) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  20 คะแนน  ทํากิจกรรม 90  ช่ัวโมง และทําทัณฑบน 

(4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  25  คะแนน  ทํากิจกรรม 120  ช่ัวโมง 

(5) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  30  คะแนน  ทํากิจกรรม 150  ช่ัวโมง 

(6) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  30  คะแนนใน 1 ภาคเรียน ใหทํากิจกรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (โดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษา) 

ขอ 15  ใหผูอํานวยการวิทยาลัย เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วาดวยการแตงกายนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง 2553) 

โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ีวาดวยการแตงกายนักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ. 2547 ใหเหมาสมย่ิงข้ึน และเพื่อเปนการปลูกฝง และเสริมสรางวินัยความเปนระเบียบเรียบรอย 

ตลอดจนความเปนเอกภาพของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรจีึงวางระเบียบไวดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคธัญบรุีวาดวยการแตงกายนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 

2550  (ปรบัปรุง 2553) 

ขอ 2 ระเบียบใดที่ขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 3 ความหมายของคําถามระเบียบน้ี 

“นักเรียน”  หมายถึง ผูที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

“นักศึกษา”  หมายถึง ผูที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 

“นักเรียน นักศึกษาชาย” หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่เปนผูชายซึง่กําลงัศึกษาอยูในสาขาวิชา

ใดๆ  ในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี

“นักเรียน นักศึกษาหญงิ” หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่เปนผูหญงิซึ่งกําลงัศึกษาอยูในสาขาวิชาใดๆ 

ในวิทยาลัยเทคนิคธัญบรุ ี

หมวดท่ี 1  การแตงกายนักเรียน นักศึกษาชาย 

ขอ 4 ทรงผมของนักเรียน นักศึกษาชาย 

(1) นักเรียน ระดับ ปวช. 

ใหนักเรียนระดับ ปวช. ไวผมรองทรงสงู โดยไวผมขางหนายาวไมเกินกวาระดับค้ิว ตีนผม

รอบศีรษะตัดเกรียนชิดผิวหนัง ไมไวจอนหนวดหรือเคราและไมไวเล็บเกินปลายน้ิว 

(2) นักศึกษา ระดับ ปวส. 

ใหนักศึกษา ปวส. ไวผมรองทรง ความยาวผมดานหนาไมเกนิกวาระดับค้ิว ดานหลงั ดานขาง

ยาวไมเกินตีนผม ไมไวจอน หนวด เครา และไมไวเลบ็เกินปลายน้ิว 

 ขอ 5 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาชาย 

  5.1 เสื้อระดับ ปวช. 

  เปนเสื้อปกเช้ิตสีขาวเกลี้ยงไมมลีวดลายและไมบางเกินควร ผาหนาตลอดมสีาบพบัออกดาน

นอก กวาง 3-5 ซม. กระดุมสีขาวใสกลมแบบเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. แขนเสื้อสั้นเพียงขอศอก มีกระเปา

ดานขางหนาอกซาย 1 ใบ กวาง 8x10 ซม. ลึก 10-12 ซม. ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับผูใส ดานหลังไมมีจบี ไม

มีปายตราย่ีหอหรือเครื่องหมายใด ๆ ใหปกช่ือ-นามสกุลดวยตัวอักษรทึบสีกรมเทาที่อกเสื้อดานขวา ขนาด 8 

มม. (m8) 

  5.2 เสื้อระดับ ปวส. 

  เปนเสื้อปกเช้ิตแขนยาวสีขาวเกลีย้ง ไมมีลวดลายและไมบางเกินควรผาหนาตลอดมีสาบพับ

ออกดานนอกกวาง 3-3.5 ซม. กระดุมสีขาวใสเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. มีกระเปาดานหนาอกซาย 1 ใบ กวาง 



 

 

  
 

8-10 ซม. ลึก 10-12 ซม. ขนาดตัวเสื้อเหมาะสมกับผูใส ดานหลังไมมีจีบ ไมมีตราย่ีหอหรือเครื่องหมายใด ๆ 

ไมปกช่ือ-นามสกุลผูกเนคไทสีแดงเลือดหมู 

  5.3 เสื้อฝกงาน ระดับ ปวช. (เฉพาะสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม) เปนเสื้อเช้ิตมีปกสีกรมทาปก

ช่ือ-นามสกุล อักษรยอแผนกวิชาหนาอกดานขวามีกระเปาปกตราสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ

ศ.) ดานหนาอกเสื้อดานซาย 1 ใบ ไมตีเกล็ดดานหลัง 2 ขาง 

  5.4 เสื้อฝกงาน ระดับ ปวส. (เฉพาะสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม) เปนเสื้อเช้ิตมีปกสีนํ้าตาล 

ปกช่ือ-นามสกุล อักษรยอแผนกวิชาหนาอกเสื้อดานขวามีกระเปาปกเครื่องหมายสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ดานหนาอกซาย 1 ใบ ตีเกล็ดดานหลัง 2 ขางยึดแกนกลาง 

  5.5  เสื้อและกางเกงกีฬา ใหใชตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด 

  5.6  กางเกง ใชแบบสากลทรงสุภาพไมรัดรูป หรือหลวมเกินไปติดซิปดานหนามีจีบขางละ 2 

จีบ ขอบเอวตํ่ากวาสะดือไมเกิน 5 ซม. มีหวงสําหรับสอดเข็มขัดกวาง 1 ซม. ยาว 5-6 หวง ปลายขาพับเขาใน

กางเกงตะเข็บกวาง 3-5 ซม. เย็บเรียบรอยความกวางปลายขา 17-20 ซม. ความยาวใหคลุมตาตุม มีกระเปา

หลังเจาะไมมีฝาปดตะเข็บขางมีตะเข็บเดียวเย็บอยูดานในกระเปาขางตรงตามแบบตะเข็บไมมีปายตราย่ีหอ

หรือเครื่องหมายใด ๆ บนตัวกางเกง ระดับ ปวช. ใชผาสีกรมทาผิวเรียบ ระดับ ปวส. ใหผาสีดําผิวเรียบ 

  5.7  เข็มขัด ระดับ ปวช. , ปวส. เปนเข็มขัดสายหนังสีดําเรียบไมมีลวดลายกวาง 3-5 ซม. หัว

วิทยาลัยฯ 

  5.8 ถุงเทา สีดําลวน ไมมีลวดลาย และเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น 

  5.9 รองเทา ระดับ ปวช. รองเทาหนังหรือผาใบ แบบหุมสน สีดําลวน ไมมีลวดลาย มีเชือก

ผูกสีดําเรียบรอย ใชสําหรับเปนรองเทากีฬาไดดวย 

  5.10 รองเทา ระดับ ปวส. รองเทาหนัง แบบหุมสน สีดําลวน ไมมีลวดลาย มีเชือกผูกสีดํา

เรียบรอย 

 ขอ 6 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา กระดุมเสื้อตองกลัดเรียบรอย สวมทับชายเสื้อไวในกางเกงและ

คาดเข็มขัดทับ สวมถุงเทา รองเทา และผูกเชือกใหเรียบรอย 

 ขอ 7 สําหรับนักเรียน นักศึกษาชายที่เปนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานประกอบการเอกชนอนุโลม

ใหใชเครื่องแบบของหนวยงานน้ันได ยกเวนงานพิธีใหตกแตงเครื่องแบบตามวิทยาลัยฯ กําหนด 

 ขอ 8 เครื่องประดับตาง ๆ ที่อนุญาตใหนักเรียน นักศึกษาชาย สวมใสไดมีดังน้ีนาฬิกาขอมือ 1 เรือน 

สายเปนโลหะหรือหนังสีดํา สีนํ้าตาล ไมมีลวดลาย 

หมวดท่ี 2 การแตงกายนักเรียน นักศึกษาหญิง 

ขอ 9 นักเรียน นักศึกษาหญิง ตัดผมสั้นแตระดับต่ิงหู หากไวยาวจะตองยาวไมเกินกึ่งกลางสะบักและ

ตองผูกรวบใหเรียบรอยดวยผาผูกผมหรือริบบิ้นสีดําหรือนํ้าเงิน 

ขอ 10 หามนักเรียน นักศึกษาไวเล็บยาวเกินปลายน้ิว และหามใชเครื่องสําอางหรือสิ่งแปลกปลอม

เพื่อการเสริมสวย 

ขอ 11 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหญิง 



 

 

  
 

 11.1 เสื้อนักเรียนระดับ ปวช. 

 เปนเสื้อปกเช้ิตสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลายไมบางเกินควร และไมรัดรูปผาหนาตลอดมีสาบพับ

ออกดานนอก กวาง 3-5 ซม. กระดุมโลหะตราวิทยาลัยฯแขนเสื้อสั้นเพียงขอศอก ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับผู

ใส ดานหลังไมมีจีบไมมีปายตราย่ีหอหรือเครื่องหมายใดๆ ใหปกช่ือ-นามสกุล ดวยตัวอักษรทึบสีกรมทาที่อก

เสื้อดานขวา ขนาด 8 มม. (m8) และติดเข็มกลัดวิทยาลัยฯ ไวเหนือช่ือ-สกุล 

 11.2 เสื้อนักศึกษาระดับ ปวส. 

 เปนเสื้อปกเช้ิตแขนยาวสีขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลายไมบางเกินควรและไมรัดรูปผาหนาตลอด 

ไมมีสาบ กระดุมโลหะตราวิทยาลัยฯ ขนาดตัวเสื้อเหมาะสมกับผูใส ดานหลังไมมีจีบ ไมตราย่ีหอหรือ

เครื่องหมายใดๆ ไมปกช่ือ-นามสกุล ผูกเนคไทสีแดงเลือดหมู และติดเข็มกลัดวิทยาลัยฯ ไวหนาอกขวา 

 11.3 เสื้อช้ันใน ตองเปนเสื้อตัวเต็ม สีขาวหรือสีเน้ือ ถาสวมเสื้อช้ันในตัวเล็กตองสวมเสื้อซับ

ในตัวยาวทับอีกช้ัน 

 11.4 เสื้อกีฬา ใหใชตามแบบของวิทยาลัยฯ 

 11.5 กระโปรงนักเรียน  ระดับ ปวช. ผาสีกรมทาผาเน้ือเกลี้ยงไมมัน ไมมีลวดลายจับจีบ

ทวิสตวัดจากเอวลงมาประมาณ 15 ซม. (ระหวางสะโพกบน-ลาง) ดานหนาทรงสุภาพไมรัดรูป เจาะกระเปา

ตามแนวตะเข็บแบบกระเปากางเกงนักเรียนชายได 

 11.6 กระโปรงนักศึกษา ระดับ ปวส. ผาสีดําเน้ือเกลี้ยงไมมันไมมีลวดลาย กระโปรงทรงตรง

ความยาวประมาณคลุมหัวเขาผาดานหลังยาว 10 ซม. และไมรัดรูป 

 11.7 กางเกงกีฬา แบบและสีตามที่วิทยาลัยกําหนด 

 11.8 เข็มขัดนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. เปนเข็มขัดสายหนังสีดําเรียบไมมีลวดลาย 

กวาง 3-5 ซม. หัววิทยาลัย 

 11.9 รองเทานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. หนังสีดําหุมสน หุมปลายเทา โคง

มนเขาหาปลายเทา หามใชกํามะหย่ี หนังแกว หนังกลับ ไมมีลิ้น สนสูงไมเกิน 2 น้ิว โดยวัดต้ังฉากกับพื้น

รองเทาแบบสุภาพรองเทากีฬาใหใชผาใบสีขาวไมมีลวดลายผูกเชือกสีขาว ใชประกอบกับถุงเทาสีขาวไมมี

ลวดลายและใหใชเฉพาะวันที่เรียนวิชาพลศึกษาเทาน้ัน 

 11.10 รองเทากีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ใหใชรองเทาผาใบสีขาวลวน

ไมมีลวดลาย และใชเฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาหรือวันที่วิทยาลัยฯ มีคําสั่งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพลศึกษา

เทาน้ัน 

ขอ 12 สําหรับนักเรียน นักศึกษาหญิงที่เปนขาราชการรัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการเอกชน 

อนุโลมใหใชเครื่องแบบของหนวยงานน้ัน ๆ ได 

ขอ 13 สําหรับนักเรียน นักศึกษาหญิงที่เรียนสาขาชางอุตสาหกรรมใหใสกางเกงขายาวแบบสีตาม

แบบนักศึกษาชายตามระดับการศึกษา (ปวช. กางเกงสีกรมทา ปวส. กางเกงสีดํา) และสวมรองเทา-ถุงเทา

ผาใบตามแบบนักเรียน นักศึกษาชายไดโดยใหสวมใสเฉพาะวันที่มีการเรียนภาคปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

  
 

ขอ 14 สําหรับวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษาใหนักเรียน นักศึกษาหญิงใสเสื้อและกางเกงกีฬามาเรียน

ในวันน้ันได 

ขอ 15 เครื่องประดับตาง ๆ ที่อนุญาตใหนักเรียน นักศึกษาหญิงใสได มีดังน้ี 

 15.1 นาฬิกาขอมือ 1 เรือน สายเปนโลหะหรือหนังสีดํา สีนํ้าตาล ไมมีลวดลาย 

 15.2 กําไลขอมือ อนุญาตใหนักเรียน นักศึกษาสวมใสไดเฉพาะกรณีที่เปนกําไลขอมือ

ประเภทงานเฉลิมฉลองพิเศษตาง ๆ ของทางราชการเทาน้ัน 

 

การรวมกิจกรรม 

จัดสรรเวลาเพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัยจัดข้ึน  สวนนักเรียน-นักศึกษาที่รบัผิดชอบในการ

จัดทําโครงการหรือกจิกรรม ควรใชกระบวนการบริหารคุณภาพ “P-D-C-A” เพื่อสราง “คุณภาพ” ในการ

ดําเนินงาน  ดังน้ี   

    P – Plan หมายถึง การวางแผนการทํากจิกรรมอยางรอบคอบ โดยกําหนดเปาหมาย วิธีการ

ดําเนินงาน ผูรบัผิดชอบ งบประมาณ ตลอดจนตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมใหชัดเจน 

    D – Do หมายถึง การดําเนินกจิกรรมตามแผนงานที่วางไว เพื่อใหเกิดผลการดําเนินกจิกรรมตาม

เปาหมาย 

    C – Check หมายถึง การตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหนาในการดําเนินกจิกรรมและเทียบ

ผลสําเร็จของกจิกรรมกบัเปาหมายที่วางไว 

A – Act หมายถึง การปรับปรงุการดําเนินงานใหเหมาะสม หากกจิกรรมดังกลาวมีผลที่นาพงึพอใจ ก็

จัดทําเปนมาตรฐานการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานครัง้ตอไป แตหากกจิกรรมดังกลาวยังให

ผลที่ไมนาพึงพอใจตองคนหาสาเหตุและระบุแนวทางการปรบัปรงุแกไขเพื่อเปนขอมูลในกจิกรรมครั้งตอไป 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา 

1.3 มีความจงรักภักดีตอรกัชาติ ศาสน กษัตริย และมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

พฤติกรรมบงช้ี 

1.4  แสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ราชวงศ และทําหนาที่พลเมอืงที่ดีตอประเทศชาติ 

1.2 ปฏิบัติตนตามหลกัคําสอนในหลกัศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.3 มีความกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา ครู และผูมีพระคุณ 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต 

  พฤติกรรมบงช้ี 

  2.1 มีความซื่อสตัยสจุริตตอตนเองและผูอื่น 

 2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ตอตนเองและผูอื่น 

 2.3 มีความซื่อตรงตองานที่ไดรบัมอบหมาย 

 3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีทั้งในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  



 

 

  
 

  พฤติกรรมบงช้ี 

  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอยางเครงครดั 

  3.2 ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 

  3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ใหความชวยเหลือระหวางเพื่อน พี่ และนองในโรงเรียนของ

ตนเองและโรงเรียนในเครือฯ 

 4. ใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห สรปุความคิดรวบยอด คิดอยางเปน

ระบบ และมกีารคิดแบบองครวม 

  พฤติกรรมบงช้ี 

  4.1 มีความใฝเรียนใฝรู รกัการเรียนรู รับผิดชอบตอตนเองในการทํางาน 

  4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  4.3 สามารถจําแนกประเภทขอมลู เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นไดอยางถูกตอง 

 5. อยูอยางพอเพียง  

  พฤติกรรมบงช้ี 

  5.1 สมถะ พอเพียง รูจกัประมาณตน 

  5.2 ไมแสวงหาอํานาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ และไมลุมหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขตาง ๆ 

  5.3 มีจิตใจทีง่ดงาม สุภาพถอมตน รักสันติ และรักความสงบ 

 6. มุงมั่นในการทํางาน  

  พฤติกรรมบงช้ี 

  6.1 มุงมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทํางานโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

  6.2 รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

  6.3 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 

 7. รักความเปนไทย 

  พฤติกรรมบงช้ี 

  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอยางภาคภูมิใจ 

  7.2 ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมสีวนรวมอนุรักษสิง่แวดลอม 

  7.3 รักษ ภูมิใจ และสบืสานการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเปน

เอกลักษณของชาติ 

 8. มีจิตสาธารณะ  เปนบุคคลเพื่อผูอื่น  

  พฤติกรรมบงช้ี 

  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อสวนรวม 

  8.2 เคารพและรับฟงคําแนะนําสัง่สอนของพอแมและคร ู

  8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอื่น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 



 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 7 

การวางแผนการจัดงบประมาณ และ

การวางแผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 
 



 

 

  
 

การกํากับ ตรวจสอบ และรายงานเปนกิจกรรมหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา การดําเนินงาน

ใดๆใหสําเร็จและเกิดผลดี ตรงตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมาย นอกจากมีการวางแผนที่ดีและการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หากสวนใดสวนหน่ึงมีจุดบกพรอง ผลการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค การ

กํากับตรวจสอบดูแลและการรายงานจึงเปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญที่จะควบคุมและกระตุนชวยเหลอื

ผูปฏิบัติงานใหใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวใหเกิดประโยชนสงูสดุ 

 

1. การวางแผนการจัดงบประมาณ 

1.1 จํานวนผูเรียน 
 

ระดับชั้น พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ปวช. ปที่ 1 

ปวช. ปที่ 2 

ปวช. ปที่ 3 

ปวส. ปที่ 1 

ปวส. ปที่ 2 

470 

341 

319 

200 

149 

470 

376 

272 

255 

160 

510 

376 

300 

217 

204 

550 

408 

300 

240 

173 

600 

440 

326 

240 

192 

รวม 1,479 1,533 1,607 1,671 1,798 

 

1.2 รายรับ 
 

รายการ พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

เงินทุนที่จัดหา 

เงินที่ไดรบัจากรัฐ 

เงินอื่น ๆ (บกศ.) 

- 

41,273,660.00 

7,942,152.63 

- 

43,337,343.00 

8,339,260.26 

- 

45,504,210.15 

8,756,223.27 

- 

47,779,420.65 

9,194,034.43 

- 

50,168,391.68 

9,653,736.15 

รวม 49,215,812.63 51,676,603.26 54,260,433.42 56,973,455.08 59,822,127.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

2. แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 

รายการ ผูรบัผิดชอบ ผูเกี่ยวของ 

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  ฝายวิชาการ 

ฝายบริหารฯ 

-งานหลักสูตร 

-งานทะเบียน 

-แผนกวิชา 

-งานกิจกรรม 

-งานครูที่ปรึกษา 

-งานแนะแนว 

-งานทวิภาคี 

2. ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการ -งานหลักสูตร 

-แผนกวิชา 

3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฝายพัฒนาฯ -งานกิจกรรม 

-แผนกวิชา 

-งานครูที่ปรึกษา 

4. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม ฝายพัฒนาฯ 

ฝายแผนงาน 

-งานโครงการพิเศษ 

-งานความรวมมือ 

-งานวางแผน 

5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย ฝายแผนงาน 

ฝายวิชาการ 

-งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ 

-แผนกวิชา 

-งานวางแผน 

-งานประชาสมัพันธ 

 

6. ดานภาวะผูนําและการจัดการ ฝายบริหารฯ -งานวางแผน 

-งานบริหารงานทั่วไป 

-งานผลิตผลการคา 

-แผนกวิชา 

-งานประกันคุณภาพ 

-งานบุคลากร 

-งานศูนยขอมูล 

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 8 

แผนการพัฒนา Road Map  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roadmap  พันธกิจที่  1  :  ผลตินกัเรียนนกัศกึษาประเภทชางอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่มีคณุภาพตามมาตรฐานอาชีวศกึษา 

กลยุทธท่ี 1 

เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียน/

นักศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ

ประสิทธิผลใหไดประโยชนสูงสุด 

 

กลยุทธท่ี 3 

พัฒนากิจกรรมผูเรียนใหเปนระบบ 

แบบย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 4 

สงเสริมการบริการ 

วิชาชีพสูสังคม 

 

1.1  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2  โครงการสอบมาตรฐานฝมือคร่ึงหลักสูตร 

1.3  โครงการสอบมาตรฐานฝมือเต็มหลักสูตร 

1.4  โครงการตดิตามผูสําเร็จการศึกษา 

1.5  โครงการแนะแนวสูอาชีพ 

1.6  โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 

1.7  โครงการความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

1.8  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

1.9  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.10 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.11 โครงการพัฒนาระบบงานครูที่ปรึกษา 

1.12 โครงการตอตานยาเสพติด 

 

1.14 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.15 โครงการติดตามการใชหลักสูตร 

1.16 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

1.17 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 

1.18 โครงการพัฒนาภูมิทัศนภายในสถานศึกษา 

1.19 โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

1.20 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู 

1.21 โครงการพัฒนาศูนยอาหารและหองน้ํา 

1.22 โครงการพัฒนาอาคารเรียนและโรงฝกงาน 

1.23 โครงการและซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑสนับสนุน 

1.24 โครงการพัฒนาและซ้ือครุภัณฑ/วัสดุฝก 

1.25 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 

1.26 โครงการความรวมมือภายในและภายนอก 

1.27 โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 

1.28 โครงการงานการคาสถานศึกษา 

1.29 โครงการทุนนักเรียนนักศึกษา 

1.30 โครงการทวิภาค ี

1.31 โครงการเทียบโอนประสบการณ 

 
 

1.32 โครงการนักเรียนนักศึกษาดานที่ 1 

-  โครงการกิจการทางวิชาการ 

-  โครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

-  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ 

1.33 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดานที ่2 

-  โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม

และประเพณี 

-  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.34 โครงการบริการงานวิชาชีพ 

-  โครงการ 108 อาชีพ 

-  โครงการ  Flag Ship 

-  โครงการ KM. 

-  โครงการ Fix it Center 

-  โครงการอาชีวรวมดวยชวย

ประชาชน 

-  โครงการเทศบาลเคล่ือนที ่

-  โครงการเทคนิคอาสา 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Roadmap  พันธกิจที่  2  :  สงเสริมใหสถานศึกษาเปนศนูยการเรียนรูอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

กลยุทธท่ี 5 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา

ทางวิชาการ 

 

 
2.1 โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 

2.2 โครงการศูนยการเรียนรูวิทยบริการและหองสมุด 

2.3 โครงการสมาคมผูปกครอง 

2.4 โครงการสมาคมศิษยเกา 

2.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

2.6 โครงการเผยแพรงานดีเดนสถานศึกษา 

2.7 โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roadmap  พันธกิจที่  3  :  พฒันาสถานศกึษามุงสูสถานศกึษาคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 6 
 

สรางระบบงานประกันคุณภาพใหเขมแข็ง 

 

3.1  โครงการสรางเว็บไซตงานประกันคุณภาพ 

3.2  โครงการประชุมสัมมนางานประกันคุณภาพ 

3.3  โครงการประกวด SAR แผนกวิชา 

3.4  โครงการประเมินติดตามงานประกันคุณภาพ 

3.5  โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาภายนอก 

3.6  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.7  อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รายบุคคล

และแผนกวิชา” 

3.8  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของ

หนวยงาน (SAR)” 

3.9  โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ 

3.10 โครงการติดตามประเมินผลโครงการ 

3.11 โครงการคาสถานศึกษา 

3.12 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร 

3.13 โครงการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

3.14 โครงการควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง 

3.15 โครงการใหความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและนักเรียน

นักศึกษา 

3.16 โครงการสัมมนาเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roadmap  พันธกิจที่  4  :  สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ อยางตอเนือ่ง 

กลยุทธท่ี 7 

เสริมสรางความรูดานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 

4.1  โครงการการเขียนวิจัยในชั้นเรียน 

4.2  โครงการจัดทําแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

4.3  โครงการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 

4.4  โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู 

4.5  โครงการสนับสนุนการทําส่ิงประดิษฐ 

4.6  โครงการสนับสนุนการวิจัยนักเรียน นักศึกษา 

4.7  โครงการสนับสนุนการจัดทําโครงงานนักเรียน 

4.8  โครงการพัฒนาครูและนักเรียนดานงานวิจัยฯ 

4.9  โครงการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน 

4.10 โครงการเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน 



 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roadmap  พันธกิจที่  5  :  สรางภาพลกัษณทีด่ีใหสถานศกึษา 

กลยุทธท่ี 8 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการ 

ดวยระบบสารสนเทศ 

 

กลยุทธท่ี 9 

สรางช่ือเสียงสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับในชุมชน 

ภูมิภาคและประเทศในระดับอาเซียน 

 

5.1  โครงการระบบสารสนเทศลดการใชกระดาษ 

5.2  โครงการ LMS 

5.3  โครงการ RMS 

5.4  โครงการ V-Cop 

5.5  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

5.6  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการ 

5.7  โครงการประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

5.8  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 

5.9  โครงการพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ 

5.10 โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

5.11 โครงการพัฒนาผูบริหารสูความเปนเลิศ 

5.12 โครงการนิเทศครู 

5.13 โครงการนิเทศบุคลากรสงเสริมการศึกษา 

5.14 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนา 

5.15 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร

สถานศึกษา 

5.16 โครงการประกวดโครงการดีเดนของสถานศึกษา 
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คณะกรรมการสถานศกึษา ปการศกึษา  2556 

  1.  นายณรงคชัย  นาคะโยธินสกุล  ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวอจัฉราวรรณ  ศรีโกมุท   กรรมการผูแทนครูหรือคณาจารย 

  3.  นายบัญชา   สุภีโส   กรรมการผูแทนผูปกครอง 

  4.  นายศุภพงษ  ศรีประเสริฐ  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

  5.  นายยงยุทธ   หวางปญญา  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  6.  นายบุญเลิศ   ทรัพยประทุม  กรรมการผูแทนศิษยเกา 

  7.  พระครูโสภณ  คุณานุกูล  กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

  8.  นายอุดม   มอและ   กรรมการผูแทนองคกรศาสนาอสิลามในพื้นที ่

  9.  ดร.มงคล   กลิ่นกระจาย  กรรมการผูแทนองคกรดานอาชีวศึกษาในพื้นที ่

  10. นายชูศักด์ิ   กล่ําขํารักษ  กรรมการผูแทนสถานประกอบการ 

  11. นายเอกสิทธ์ิ  โฉมประดิษฐ  กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด 

  12. พ.ต.อ.กิตติ   สุมสมภักด์ิ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  13. นายสาคร   อําภิน   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  14. นางพรพิมล  ธรรมสาร  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  15. นายวีรศักด์ิ   วิศาลากรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  16. นายประสงค  สุบรรณพงษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  17. นายทรงวุฒิ  สุขนาวี   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  18. นายศุภกิจ   แกวทรง   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  19. นายวิทิต   รุนประพันธ  ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา ประจําปการศกึษา  2556 

  1. นายวิทิต  รุนประพันธ  ผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ 

  2.  นางรุงนภา  กัมปนาทวิเศษชัย รองผูอํานวยการ     กรรมการ 

  3.  นางสิริวรรณ โตนิล   รองผูอํานวยการ      กรรมการ 

  4.  นายอนันต  ลิ่มเชย   รองผูอํานวยการ      กรรมการ 

  5.  นางสาวสมจิตร ลักษมีวงศ  รองผูอํานวยการ      กรรมการ 

  6.  นายสุทัศน  แคนอย   ผูแทนฝายวิชาการ     กรรมการ 

  7.  นางสาวสุกัญญา ปนมุข   ผูแทนฝายบรหิารทรัพยากร   กรรมการ 

  8.  นางสาวจุฑาทิพย ดีปน   ผูแทนฝายพัฒนาการศึกษา    กรรมการ 

  9.  นางสาวพงษลดา รื่นสุข   ผูแทนฝายแผนงานฯ  กรรมการ 

  10. นางสาวสุมาล ี เกตุรามฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  11. นายรชตะ  โภครักษ   ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  12. นางสาวนงลักษณ ไชยศร ี   ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  13. นายอนิรุทธ์ิ หงษาวงศ  ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  14. นายชนะพล ทิพยคงคา  ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  15. นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช   ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  16. นายพิเชษฐ  ชลารักษ   ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

  17. นางปทุมวดี ศรีสวาง   ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


