ข้ อมูลสถาน ศึกษา
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิ ท ยาลัย การอาชี พ สอง สั ง กัด คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ห่ างจากกรุ งเทพ ฯ ประมาณ 600 กิ โลเมตร หรื อห่ างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 45 กิ โลเมตร ได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยีส่ ิ บแปดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็ น
ปี งบประมาณ 2539
4,000,000
บาท
ปี งบประมาณ 2540
12,000,000
บาท
ปี งบประมาณ 2541
12,000,000
บาท
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริ จาคจํานวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5
ตารางวา เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการเรี ยนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2541 เดิ ม วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สอง สั ง กั ด กองการศึ ก ษาอาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ ต่อมาได้มีการปฏิ รูป การศึกษาในประเทศไทย โดยกําหนดเป็ นพระราชกิ จจา
นุ เบกษายกวิทยฐานะ กรมอาชี วศึ กษาเป็ นสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ให้จ ัดการศึกษา
ถึงระดับปริ ญญา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการ การอาชี วศึกษา จึงให้
สถานศึกษาเดิ มทัว่ ประเทศจํานวน 413 วิทยาลัย รวมเหลือเป็ น “สถาบันการอาชี วศึกษา” จํานวน 28
สถาบัน โดยวิทยาลัยการอาชี พสอง จัดเป็ นวิทยาเขตในสังกัด “ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ”
ซึ่ งรวมสถานศึกษาเดิมทั้งหมดใน จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิถต์ ทั้ง 14 แห่ง
1.2 ขนาดและทีต่ ้งั
ปั จจุบ นั ตั้ง อยู่เลขที่ 535 หมู่ที่ 6 ตํา บลบ้า นหนุ น อํา เภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
มีพ้ืนที่ท้งั หมด 61 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ 0 – 5459 – 1038
หมายเลขโทรสาร 0 – 5459 – 1038 อีเมล์ sicct2004@yahoo.com
,song.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ www.song.ac.th
1.3 สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
1.3.1 วิทยาลัยการอาชีพสอง ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่เป็ นสวน
1.3.2 ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษา
1.3.3 อาชีพของผูป้ กครองมีอาชีพรับจ้างและทําเกษตรกรรม

1.4 สถานทีส่ ํ าคัญในชุ มชน
1.4.1 วัดพระธาตุพระลอ , วัดพระธาตุหนองจันทร์
1.4.2 อ่างเก็บนํ้าแม่สอง, ฝายเก็บนํ้าแม่ยม
1.4.3 อุทยานแห่งชาติแม่ยม (แก่งเสื อเต้น), หล่มด้ง ดงสักงาม

ภารกิจหลัก

1. จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื่ องรับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตร 3 ปี นักเรี ยน
นัก ศึก ษาและกลุ่ ม เป้ าหมายพิ เศษ ให้มี รูป แบบการจัดการที่เอื้ อต่อการขยายโอกาสทางการศึก ษา
วิชาชีพ โดยรับนักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อ เทียบเท่า และเป็ นผูท้ ี่มีอาชี พ
หรื อทํางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้สามารถศึกษาต่อใน
ระดับสู งซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ตลอดจนเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสื บไป
2. จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรี ยนตั้งแต่ 6-225 ชัว่ โมง (หรื อ
มากกว่า นี้ ) รั บ นัก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตั้ง แต่ ช้ ัน ประถมศึ ก ษาตอนต้น หรื อ อยู่ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
สถานศึกษา (กําหนดไว้วา่ "อ่านออกเขียนได้") เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวติ ให้ดียงิ่ ขึ้น
3. จัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สําหรับสถานศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นในการอบรมวิชาชีพ
4. จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรช่ างฝี มือ (ปวช.) มีระยะเวลาเรี ยนของ
หลัก สู ตร 3 ระยะ คื อ 1, 2 และ 3 ปี ผูท้ ี่ สํา เร็ จการศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ของหลัก สู ต รจะได้รั บ
ประกาศนี ยบัตรช่างฝี มือจากกรมอาชี วศึกษาหลักสู ตรนี้ จะรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
หรื อเทียบเท่า
5. จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิชาชี พต่อยอดในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีสูง ต่อเนื่ องจาก
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นหรื อหลักสู ตรอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู ้และประสบการณ์ช้ นั สู ง

ภารกิจรอง

1. ให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น
2. เป็ นศูนย์กลางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
3. จัดการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการฝี มือจากสถาบันการศึกษา
ผูม้ ี ประสบ การณ์ และหรื อผูช้ าํ นาญงาน
4. พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งการส่ งเสริ มผูส้ อนสามารถวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา

5. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารสถานศึกษา ที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
6. จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู ้มาใช้ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
7. ดําเนิ นงานและจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูล
และการเรี ย นรู ้ อื่ น อย่า งพอเพี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจัด การประเมิ น ผูเ้ รี ย น โดยพิ จ ารณาจาก
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสัง เกตพฤติก รรมการเรี ยน การร่ วมกิ จกรรม และทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรู ปแบบการศึกษา
การดําเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
ปั จจุบนั วิทยาลัยฯ เปิ ดสอน จัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หลักสู ตร 3 ปี รับผูจ้ บมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ม.3) หรื อ
เทียบเท่า เปิ ดสอน 2 สาขาวิชา 5 สาขางาน ดังนี้
สาขาวิชาเครื่ องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส.) หลักสู ตร 2 ปี รับผูจ้ บ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ( ปวช.) และ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ม.6) หรื อเทียบเท่า เปิ ดสอน 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานการบัญชี
3. หลักสู ตรระยะสั้ น (6- 225 ชัว่ โมง) และหลักสู ตรหลากหลาย สําหรับประชาชนทัว่ ไป
4. หลักสู ตรวิชาชี พแกนมัธยม เป็ นหลักสู ตรความร่ วมมือจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ให้แก่กสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อาํ เภอสอง และใกล้เคียง ซึ่ งมีหลากหลายในสาขา
วิชาชีพ
5. หลักสู ตรเทียบโอน เป็ นหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิวชิ าชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทัว่ ไป และนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา มี ค วามสามารถ มี ท ัก ษะและ
ประสบการณ์วชิ าชีพ จนสามารถนําไปใช้ประกอบอาชี พได้อย่างมัน่ ใจ บรรลุจุดประสงค์ของหลักสู ตร
แต่ละระดับการศึกษา และมีพ้ืนฐานความรู ้เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ว ไป และนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์
รู ้จกั แก้ปัญหาติดตามความเจริ ญก้าวหน้าในงานอาชีพของตน
3. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทัว่ ไป และนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา สามารถดํา เนิ น ชี วิต อยู่ภ ายใต้
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และดํารงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และวัฒนธรรม ประเพณี ไทย
4.
เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไป และนักเรี ยน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ ความอดทน
ความขยันหมัน่ เพียร ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริ ยธรรม และเปี่ ยมด้วยคุ ณธรรม
สามารถดํารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

ปรัชญาของวิทยาลัย

" ทักษะดี มีวนิ ัย ใฝ่ คุณธรรม สั มพันธ์ ชุมชน”

คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็ นหลักการดําเนินงานบริ หารวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายเดชา
นายขวัญชัย
นายทิวา
นายเสนีย ์
นายนิพนั ธ์

จัน่ บุญมี
พาณิ ชการ
เทพเสนา
เทพศุภร
เมืองพระ

พ.ศ.2539 – 2542
พ.ศ.2542 – 2543
พ.ศ.2543 – 2546
พ.ศ.2546 – 2547
พ.ศ.2547 – ปี ปั จจุบนั

คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอง
1. นายปรี ชา
2. นายไกรพล
3. นางกชกร
4. นายปรี ชา
5. นายปราโมทย์
6. นายมนัส
7. พระครู ไพโรจน์
8. พระครู วธิ านนพกิจ
9. นายเสนาะ
10. นายสมพงษ์
11. นายกิตติพงษ์
12. นายคมกริ ช
13. นายนฤพนธ์
14. นายชุ่ม
15. นายอาคม
16. นายสมบูรณ์
17. นายณรงค์ศิลป์
18. นางเครื อวัลย์
19. นายนิพนั ธ์

เตียงเกตุ
คูหิรัญศิริ
เกยงค์
เตียงเกตุ
งุ่ยส่ องแสง
ภูริปัญญาวรกุล
พัฒนโกศล
อากาศเมฆ
บุญตุย้
บุญเสน
ไทยเก่ง
ศรี ใจลม
มงคล
อุดแก้ว
ร้องคํา
บังคมเนตร
ทุ่งพรวญ
เมืองพระ

ประธานกรรมการวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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ทิศทางของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (VISION)
" เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผลิตคนดีสู่สังคม "

พันธกิจ (MISION)
1. จั ด การเรี ยนการสอนด้ า นวิ ช าชี พ อย่ า งหลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม
2. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ ควบคู่กบั คุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นสาคัญ
3. ขยายโอกาสทางการเรี ยนวิชาชี พในระดับมัธยม ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปให้มีคุณภาพชี วิต
และมีความเป็ นอยูท่ ี่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
4. พัฒนาครู – อาจารย์แ ละบุ ค ลากรให้ท ันต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ผลิตและพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพทางวิชาการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM)
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ

เป้าหมายของการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ด้านผูเ้ รี ยน
2. ด้านผูส้ อน
3. ด้านหลักสู ตร
4. ด้านเทคโนโลยี
5. ด้านการบริ หารและการจัดการ
5.1 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
5.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
6. ด้านสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้

1. ด้ านผู้เรียน
1.1 ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้เรี ยนรู้ตามสาขาที่ตนต้องการ
1.2 ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเป็ นประชาธิปไตย
1.3 ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนตามหลักสู ตร มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสากล โดยมีทกั ษะในงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์
1.4 ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตใจ และร่ างกายที่แข็งแรง ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
ในศิลปและวัฒนธรรมไทย
1.5 ผูด้ อ้ ยโอกาสจะต้องได้โอกาสในการเข้าเรี ยนรู ้เช่นบุคคลอื่น

ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านผู้เรียน
- ปรับแผนการรับนักเรี ยน – นักศึกษา ให้สามารถรับผูเ้ รี ยนได้ตรงตามความต้องการ
- มีการนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนมาใช้ในการเรี ยนการสอน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
- จัดให้มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง โดยรับความร่ วมมือจากสถานประกอบการ

2. ด้ านผู้สอน
2.1 จัดแหล่งการเรี ยนรู ้ให้ครู - อาจารย์ได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง
2.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู – อาจารย์ในสถานศึกษากล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ
และมีเสรี ภาพทางวิชาการ
2.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู – อาจารย์ในสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา หรื อฝึ กปฏิบตั ิการทางวิชาการตามที่หน่วยงานหรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น
2.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่นการ
เรี ยนรู ้ และประสบการณ์ในการทางานกับครู - อาจารย์ในสถานศึกษา
2.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พฒั นาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านผู้สอน
- จัดผูส้ อนและบุคลากรต่างๆ ได้ตรวจใบวุฒิประสบการณ์
- จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาน
ประกอบการ จากหน่วยงานต่าง ๆ หรื อชุมชนท้องถิ่นมาให้ความรู ้กบั ครู อาจารย์และนักเรี ยน

- ครู – อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
- ครู - อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานอย่างน้อยคนละ
1 ครั้ง / ปี

3. ด้ านหลักสู ตร
3.1 จัดให้มีการให้ความรู้เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรระดับสถานศึกษา และการนา
หลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
3.2 จัดให้ครู – อาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรและร่ วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้
3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเลือกใช้กระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู – อาจารย์ใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
หลักสู ตรหรื อกระบวนการเรี ยนรู้

ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านหลักสู ตร
- มีการจัดอบรมร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุ มชน และท้องถิ่น พัฒนาหลักสู ตร
- มีการจัดหลักสู ตรที่ยดื หยุน่ หลากหลาย ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานประกอบการ
หน่วยงาน หรื อชุมชน
- มีการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและ
สภาพท้องถิ่น
- ครู – อาจารย์ได้รับความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมีการจัดทา
โครงงานและดาเนิ นการวิจยั สามารถเผยแพร่ บทความทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

4. ด้ านเทคโนโลยี
4.1 จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งสากลและท้องถิ่น
4.2 ส่ งเสริ มให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.3 ส่ งเสริ มให้ครู – อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4.4 จัดเครื อข่ายการให้บริ การและแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางเทคโนโลยีท้ งั ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการหรื อชุมชน

ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านเทคโนโลยี
การบริ หารจัดการสถานศึกษาให้สู่คุณภาพนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องนาเทคโนโลยีใช้ในการทางาน
ไม่วา่ เป็ นการสอน หรื อสารสนเทศ ในการตัดสิ นใจ ดังนั้น การจัดระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญและดาเนิ นการ คือ
- จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสากลและท้องถิ่นอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ครู – อาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ให้ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ
- มีการจัดเครื อข่ายในการบริ การเทคโนโลยีในสถานศึกษา

5. ด้ านการบริหารและการจัดการ
5.1 จะต้องมีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครื อข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิด
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการชุมชน แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
5.2 จัดระบบการบริ หารให้มีการกระจายอานาจการบริ หาร ใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
การบริ หาร
5.3 จัดระบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
5.4 ส่ งเสริ มงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อนาไปพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิ่น
5.5 จัดให้มีการบริ การทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิ่น
5.6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพ
5.7 จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านการบริหารและการจัดการ
- จัดให้มีการบริ หารแบบกระจายอานาจ มีความชัดเจนในการบริ หารในด้านต่างๆ
- มีการให้ชุมชนแลภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
- มีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและได้รับการประกันคุณภาพ
จากบุคคลภายนอก

6. ด้ านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
การจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา นับว่าเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อ
การบริ หารสถานศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เพราะจะช่วยสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีความสุ ข
มีความเป็ นธรรมชาติในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง และปลูกฝังความมีระเบียบ
วินยั ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความสะอาด ความรักความสามัคคี
ยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ที่สถานศึกษาควรคานึงถึง มีดงั นี้
1. สถานที่ ซึ่งประกอบด้วย
- บริ เวณสถานศึกษา ได้แก่ อาคารเรี ยน โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม
- ห้องเรี ยน ได้แก่ รู ปแบบการจัดที่นงั่ เรี ยน การจัดมุมกิจกรรมในห้องเรี ยน ป้ ายนิ เทศ
ชั้นวางสื่ อ อุปกรณ์ มุมเสริ มความรู ้นกั เรี ยน
2. บุคลากร ควรมีคุณลักษณะดังนี้
- การเป็ นประชาธิปไตยและมีขนั ติธรรมทางวิชาการ
- มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
- มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู้ มีความกระตือรื อร้น
- มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี ยิม้ แย้มแจ่มใส น้ าเสี ยงนุ่มนวล
- ให้ความรัก ความเข้าใจและเห็นใจ
- มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
3. การจัดบรรยากาศในการเรี ยนการสอน
- การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนระหว่างครู กบั นักเรี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
- การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
4. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในบรรยากาศของการเรี ยนรู้
- การนาสื่ อนวัตกรรมมาช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ดัชนีวดั ความสาเร็จ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้
- ผูบ้ ริ หารและครู มีความเป็ นกัลยานมิตร
- มีศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
- มีหอ้ งวิชาการ ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุดที่มีคุณภาพ
- มีศูนย์สื่อการศึกษา
- มีหอ้ งโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์ การอาชีวศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศและภูมิภาค

พันธกิจการอาชีวศึกษา
1. จัดและส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
3. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการอาชี วศึกษา
และฝึ กอบรมวิชาชีพ
4. วิจยั สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ขอให้ทุกส่ วนราชการให้ความสาคัญ
ในเรื่ องคุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่ วมทางการศึกษา และร่ วมขับเคลื่อนโดยพร้อมเพรี ยงกัน
2. โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรี ยมการให้เสร็ จ
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้คุณภาพดีกว่าเดิ มโดยยึดหลักภาคี 4 ฝ่ าย ได้แก่ ครู
กรรมการนักเรี ยน ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชนที่ตอ้ งเข้ามาดูแล
3. จัดตั้ง "โรงเรี ยนดีประจาตาบล" จะนาร่ องเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรี ยน 1 ตาบล โดยคัด
โรงเรี ยนในกากับของชุมชนให้มีภาคีระหว่างชุมชน อบต. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หลังจากนั้นจัดทา MOU ร่ วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การกับกระทรวงมหาดไทย และ
นายกเทศมนตรี โดยขอให้นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน เพื่ อร่ วมกันจัดการศึ กษา ตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์ ในการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก และยุทธศาสตร์ ในการลดภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
4. พัฒนาการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญจะทางานร่ วมกับฝ่ ายความ
มัน่ คงภาคใต้ โดยการพัฒนาปอเนาะให้เข้มแข็ง ปรับปรุ งหลักสู ตรการสอนศาสนาในโรงเรี ยน เพื่อจะ
ใช้การศึกษาสร้างสันติสุขและสมานฉันท์
5. สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ราคาถูก คือ กศน.ตาบล โดยร่ วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและ อบต. จะทา
ให้ครบทุกตาบลภายในปี 2553
6. จัดท าโครงการ Teacher channel เพื่อพัฒนาคุ ณภาพครู ให้ครู ไ ด้แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ส่ วนโครงการ Tutor channel ให้ทาต่อไปและให้นาไปไว้ในเว็บไซต์ดว้ ย
7. สร้างขวัญและกาลังใจครู จะดาเนินการผลักดันพระราชบัญญัติเงินวิทยฐานะ ปรับปรุ งสิ ทธิ
ประโยชน์ ขวัญกาลังใจให้เพื่อนครู จะจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตครู
8. สนับสนุนองค์ความรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลน
ครู คณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ โดยส่ งเสริ มให้สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเป็ นหน่วยงานหลักที่จะ
บูรณาการองค์ความรู้

อาชีวศึกษาได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาคุ ณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ ย อมรั บของตลาดแรงงานและสังคมทั้ง
ในประเทศและภูมิภาค
3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศกากับ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
6. เพิ่มสัดส่ วนผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษา โดยส่ งเสริ มภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ให้บริ การสังคมให้
เกิดค่านิยมในการเรี ยนอาชีวศึกษา
7. ส่ งเสริ มและเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อบ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี วศึกษารุ่ นใหม่

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เสริมสร้ างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพด้วยรู ปแบบที่หลากหลายทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งบริ การความรู ้ทางวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้
4. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ผูส้ ู งอายุ
5. ส่ งเสริ มให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรี ยนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่ วนกลางาและสถานศึกษาให้ มีประสิ ทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มุ่งเตรียมความพร้ อม การจัดตั้งสถาบันการอาชี วศึกษา อย่ างมีคุณภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ส่ งเสริ มการกระจายอานาจการบริ หารจัดการสู่ สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
สนับสนุนการบริ หารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา
พัฒนากฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ โครงสร้ างการบริ หารจัดการและการก าหนดภารกิ จ
ที่ชดั เจน

8. พัฒนาระบบการสรรหาผูบ้ ริ หารทั้งส่ วนกลางาและสถานศึกษา
9. สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความก้า วหน้ า ในวิ ช าชี พ สร้ า งขวัญ และก าลัง ใจให้ บุ ค ลากรทั้ง
ส่ วนกลางและสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : สร้ างความเข็มแข็งเครือข่ ายความร่ วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่ างประเทศ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาของครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรี ยนนักศึกษา
ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข็มแข็ง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
5. เร่ งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
6. สนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่ สร้ างเสริมความมั่นคงของรัฐ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต้
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พในพื้นที่ชายแดน และเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดาริ
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ผลักดันการบรูณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาการอาชีวศึกษา
1. ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิ งนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. ส่ งเสริ มการนาองค์ความรู ้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่ งประดิ ษฐ์ ไปสู่ ชุมชนและพัฒนา
สู่ ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิ ชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
3. ส่ งเสริ มการจดสิ ทธิบตั ร และปกป้ องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ เครื อข่ายงานวิจยั และจัดการความรู ้อาชี วศึกษา ทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ

