
 



ค ำน ำ 
 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 
การอาชีวศึกษาข้อ 22 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ข้อ 25 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ                
ข้อ 22 (2) จะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนด าเนินการของสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์  
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ การบริหารและการจัดการสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด าเนินการภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถานศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันคือต้องการพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมีระยะเวลา 4 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
                                                                               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

             กันยายน  2561 
 



สารบัญ 
เรื่อง   
ค าน า 
สารบัญ 
บทท่ี  ๑  บริบทของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ๑.๑  ความเป็นมาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ๑.๓  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 1.4  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 1.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 1.6  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 1.7  ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
บทท่ี  ๒  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   
 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
     มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
     มาตรฐานที่ 3  การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู ้
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
     มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
     มาตรฐานที่ 3  การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู ้
บทท่ี  ๓  การวิเคราะห์นโยบายเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา             
            สุราษฎร์ธานี 
      แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2545-2559) 
      แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
      พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
             ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 
             แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
             ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             นโยบายการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง   
บทท่ี  ๔   การก าหนดโครงการเพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย   
             อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
      การก าหนดเจตนารมณ์ของสถานศึกษา 
      วิสัยทัศน ์
             พันธกิจ 
             ยุทธศาสตร์ 
             เป้าประสงค์ 
             ปรัชญาวิทยาลัย 
             อัตลักษณ์ 
             รายละเอียดโครงการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 
บทท่ี  ๕  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการติดตาม  
            ตรวจสอบและประเมินผล 
     การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันก าหนดเจตนารมณ์ของสถานศึกษา โดยระดมความคิด 
            การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี  
                         (2562-2565) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
                         แผนพัฒนาการจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565) 
 ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
        ภาคผนวก ง  กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
        ภาคผนวก จ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแผนพัฒนาการ                
                        จัดการศึกษาระยะ 4 ปี (2562-2565) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 



บทท่ี ๑ 
บริบท ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
๑.๑ ความเป็นมาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้ประกาศกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และได้ก าหนดไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่ากระบวนการ 
พัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดระบบและโครงสร้างการวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกคนโดยการมีส่วนร่วม 
 จากกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๗. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน 

ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม 
สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยได้ก าหนดไว้ ดังนี้  

๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา 



๒ 
 

๒. กระบวนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
๓. การวิจัยและนวัตกรรม 
๔. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๕. การทะนบุ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
๖. การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
๗. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
๘. การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการการจัดการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และต้อง
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการก ากับ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 
 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎรธ์าน ี

นางบัญชาลักษณ์  ลือสวัสดิ ์
คณะกรรมการ 

บรหิารสถานศกึษา 

รองผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 

 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง 

 

หัวหน้างานการเงิน 

นางปราณีต  เนตพุกกณะ 

 

หัวหน้างานการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน์  อู้สกุลวัฒนา 

 

หัวหน้างานพัสดุ 

นางสาวรวิสรา  สุทธิ 

 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

ว่าท่ี ร.ต.วโรดม  ทิมบ ารุง 

 

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

นายธีรพันธ์  คงขันธ์ 

 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางจริยา  มณีโรจน์ 

 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายจักรกฤษณ์  ภู่ทอง 

 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล 

 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์  

 
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป์ 
 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
นายสมจิตแข่งขัน 

 
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 

นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
นางฤดี  เพชรมณี 

 
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด 

นางฉวีวรรณจันทรชิต 
 

หัวหน้าแผนกวชิาผ้าและเครือ่งแตง่กาย 
นางสาวศุลีพงษ์  ช านาญเนตร 

 

หัวหน้างานทะเบียน 

นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม 

 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวกาญจนา  เหลี่อมแก้ว 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร 

 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ 

 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน 

 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางนริศรา  ปทะวานิช 

 

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

นางมาลี  ว่องเกษฎา 

 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน์ 

 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

นางสาวพัชรนันท์  อาจหาญ 

 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นางอุบล  เบญจพงศ์ 

 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายธีราวุธ  ทองปากพนัง 

 

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ 
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นายธีรพล  ทองเพชร 

 

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว 
นางสาวสรัลดา  พันธ์ครุฑ 

 

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
นายธนาวุฒิ  กล้าเวช 

 

หัวหน้างานปกครอง 

นางวาสนา  วิเชียร 

 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

นางกนกกร  พรหมวิเศษ 

 
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

นายญาณวัฒน์  แก้วสองดวง 

 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายก าชัย  ณ พัทลุง 
 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ 

 

รองผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ 
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

นางจิราวรณ  นวลรอด 

รองผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาววิภา  สามสุวรรณ 

รองผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวจารุวรรณ  แดงมา 

 

หัวหน้างานสวัสดิการฯ 

นางสาวจิตติ  พลเย่ียม 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 

นางสาวสุพิชญา  รักแดง 
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๑.๔ ประวัตคิวามเปน็มาของวิทยาลัยอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมเรียกว่า โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี โดย
การอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2482 ด าเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่ส าเร็จ                 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ท าการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน)   
โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ขณะนั้น มีนักเรียน 32 คน 
 ครูแผ้ว  พรหมสวัสดิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จ านวน 4 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา               
บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองช้ัน และย้ายมาเรียนในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2484  เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการ                  
จึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรี เรียน 2 ปี และ ต่อมา 
เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี 
 พ.ศ. 2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน เพิ่มเติม จ านวน 3 ไร่ 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนการช่าง                   
สุราษฎร์ธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี               
วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2 
 1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ช่ือว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จนถึงปัจจุบัน 
 

ขนาดและท่ีตั้ง 
 ขนาด มีพื้นที่ทัง้หมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา   
 ที่ตั้ง      456/3 ถ.ตลาดใหม่  ต.ตลาด อ าเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
รหสัไปรษณีย์ 84000   
 โทรศัพท์  0-7728-2001, 0-7728-4499             
 โทรสาร  0-7727-2631  
 ระบบเครอืข่าย Internet www.svc.ac.th    
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ svcsurat@yahoo.co.th  
  
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี  ด้านหน้าของ
วิทยาลัยฯ ติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณ
ใกล้เคียงตลอดแนวถนน มีวัดประจ าจังหวัดได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธ์ินิมิต มี
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด ได้แก่  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง มี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยฯ เป็นที่เอกชนบริการหอพัก
นักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และร้านค้า 
 

mailto:svcsurat@yahoo.co.th
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ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน จาก
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงปัจจุบัน จากสภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ และอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม 
ได้ส่งผลให้ดินแดนสุราษฎร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค บนเส้นทางการพัฒนา
สู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งค่ังแก่สุราษฎร์ธานี ล้วนเกี่ยวข้องกับพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ ซึ่งได้มี
บทบาทยิ่งต่อความมั่นคงและมั่งค่ังของจงัหวัดสุราษฎร์ธานี และช่ือจังหวัด “สุราษฎร์ธานี” ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระราชทานนาม  
 
ท าเลท่ีตั้ง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ 
ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ ประมาณ645 กิโลเมตร  มี
เนื้ อที่ประมาณ 13,079.61  ตารางกิ โล เมตร หรื อ 
8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ
และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156  กิโลเมตร มีเกาะขนาด

ใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25  ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่  194.2  ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังมีหมูเ่กาะอ่างทอง และเกาะบรวิาร  42  เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ห่างจาก
ฝั่งทะเลประมาณ  20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขต 
ดังนี ้

 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชุมพร จงัหวัดระนอง และอ่าวไทย 
ทิศใต ้    ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอ่าวไทยและจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล  
 ภาคใต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้ง
คราวเนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณ
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลด
อิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม 
โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรต่อปี 
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แหล่งท่องเท่ียว 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพื้นที่จังหวัด มี
เทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดลุ่มน้ า
น้อยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน้ า ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง 
เป็นต้น แม่น้ าล าคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทยด้านทิศตะวันออก ส าหรับลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปได้ดังนี้ 

1. ภูมิประเทศเปน็ที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นที่ในเขตอ าเภอคีรรีัฐนิคมพระแสง  
พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อ าเภอวิภาวดี 
 2.  ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมอืงและพุนพิน 
 3.  ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นที่อ าเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์
เวียงสระ และบ้านนาสาร 
 4.  ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมือง พุนพิน เคียนซา 
พระแสง พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 
 5.  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน 
หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 
 เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขา
ภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร  จังหวัดพังงา จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมี
แหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าน อ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วง
ฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลุ่มน้ าใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มน้ า แต่ละลุ่มน้ ามีแม่น้ า และร่อง
หลายสายทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ าในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสู่ทะเลด้าน
ตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือข่าย แม่น้ าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น้ าที่มี
ลักษณะทางอุทกวิทยาที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ แม่น้ าตาปี แม่น้ าพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือด
ใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แม่น้ าที่ส าคัญของจังหวัดมี 2 สาย คือ 
 1. แม่น้ าตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่าน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ 
อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อ.เมือง มีความยาวประมาณ 
230 กิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ย 5,900 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
 2. แม่น้ าพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อ.บ้านตาขุน                    
อ.คีรีรัฐนิคม และ อ.ท่าฉาง บรรจบกับแม่น้ าตาปี ที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณ  
น้ าเฉลี่ย 6,600 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
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  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชากรจ านวน 1,023,288 คน ชาย 505,556คน หญิง 
517,732 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง รองลงมาอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และ
อ าเภอพุนพิน (ณ มิถุนายน 2555) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อัตราความหนาแน่นของ
ประชากร  78.23  คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร จ านวนบ้าน 407,879ครัวเรือน  (ส านักงานปกครอง 
สุราษฎร์ธาน,ี 2553) อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ  ด้านการเกษตร  ปศุสัตว์ ประมง  
อุตสาหกรรม 
 
จ านวนประชากร 
 

สถานที่/พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ประเทศ 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 

ภาคใต้ 9,131,425 9,208,504 9,290,708 - - 

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 3,589,970 3,609,252 3,625,551 3,636,672 3,649,570 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,031,812 1,040,230 1,046,772 1,050,913 1,057,581 

 

ท่ีมา : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน 
เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนในธุรกิจและสถาน
ประกอบการต่างๆ จ านวนมาก  ส่งผลให้มีประชากรจากพื้นทีจ่ังหวัดต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ อพยพมาท างานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนมาก แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน                      
ท าให้มีประชากรแฝงทั้งจังหวัดประมาณ 250,000 -300,000 คน 
 
การปกครอง 
 การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อ าเภอ 128 ต าบล 1,074  หมู่บ้าน 407,879 
บ้านหลังคาเรือน   (ณ มิถุนายน 2555) การด าเนินงานจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่า
ราชการจังหวัด มุ่งเน้นการบูรณาการ และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีส่วนราชการต่างๆ ใน
จังหวัด  อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ดังนี้  

 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด 34 หน่วยงาน แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  7  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่นๆ  27  หน่วยงาน  

 หน่วยงานราชการส่วนกลาง  มี  125  หน่วยงาน  แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่นๆ  123  หน่วยงาน  
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หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จ านวน  21 หน่วยงาน  
- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หน่วยงาน และสงักัดกระทรวงอื่น 18  หน่วยงาน)  

หน่วยงานอิสระของรัฐ  3  หน่วยงาน มีหน่วยการปกครองท้องถ่ิน  3  รูปแบบ คือ  
- องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
- องค์การบรหิารส่วนต าบล 100 แหง่ 
- เทศบาล 37 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาล

ต าบล 32 แห่ง)  
 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ศาสนาพุทธ 343 วัด 
 2. ศาสนาอิสลาม 46 มัสยิด 
 3. ศาสนาคริสต์ โบสถ์ครสิต์ 72 แห่ง 
 4. อื่นๆ  โบราณสถาน191แห่งโบราณวัตถุ  2,378  ช้ิน 
 
ร้อยละของประชากรท่ีนับถือและจ านวนศาสนสถาน 

ศาสนา 
ร้อยละของ
ประชากร 

วัด มัสยิด โบสถ ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ 97.76 343 แห่ง     
อิสลาม 1.82  46 แห่ง    
คริสต์ 0.51   72 แห่ง   
อื่นๆ     191 แห่ง 2,378ช้ิน 

 
ที่มา: ส านักงานวัฒนธรรมสุราษฎร์ธานี (พฤษภาคม 2560) 
 

ประชากรโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.67และมีวัด
จ านวนมากถึง 343แห่ง ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.82และมีมัสยิด จ านวน 46แห่ง ที่เหลือนับถึง
ศาสนาคริสต์และอื่นๆ  
 
โบราณสถานส าคัญ 14 แห่ง 
 1. พระธาตุศรีสรุาษฎร์ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 2. วัดเขาพระนิ่ม ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 3. เจดีย์วัดแหลมสอ วัดแหลมสอ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย 
 4. เจดีย์วัดถ้ าสิงขร ต าบลถ้ าสงิขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
 5. แหล่งโบราณคดีวัดเวียง และเจดีย์วัดหลง ต าบลพมุเวียง อ าเภอไชยา  
 6. อุโบสถวัดโพธารามวัดสมหุนิมิต ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
 7. วัดพระบรมธาตุไชยา ต าบลเวียง อ าเภอไชยา 
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 8. เจดีย์วัดแก้ว อุโบสถวัดปาลิไลย์ วัดเขาน้ าร้อน และแหลง่โบราณคดี ต าบลเสม็ด 
อ าเภอไชยา 
 9. พระพุทธรูปวัดถ้ าใหญ่เขาประสงค์ วัดถ้ าใหญ่เขาประสงค์ ต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ 
 10. วัดเขาพระอานนท์ อุโบสถและเจดีย์ วัดเขาอานนท์ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน 
 11. แหล่งโบราณสถานเมอืงเวียงสระ วัดเวียงสระ ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ 
 12. ถ้ าคูหา ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ ์
 13. วัดน้ ารอบ ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน 
 14. วัดควนท่าแร่ ต าบลทรัพยท์วี อ าเภอบ้านนาเดมิ 
 
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด 
 หอยนางรม ไข่เค็มไชยา ผ้าทอพุมเรียง ผลิตภัณฑ์จากกระจดู น้ ามันสุขภาพจาก
มะพร้าว เงาะโรงเรียน ปูสดทะเล กาละแมสมุย ผลิตภัณฑจ์ากกะลามะพร้าว และอาหารทะเลแปรรูป 
 
ประเพณี/การละเล่น 
 1.  ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จัดในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ า เดือน 11) 
 2.  ประเพณีลอยกระทง (ข้ึน 15 ค่ า เดือน 12) 
 3.  ประเพณีวันสงกรานต ์
 4.  วันสารทเดือนสิบ (รับส่งตายาย) 
 5.  การท าขวัญข้าว (พิธีกรรมที่ระลึกถึงคุณของแม่โพสพเทพแห่งข้าว) 
 6.  การละเล่น/มหรสพ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า การละเล่นสะบ้า ชกมวย ชนควาย 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด โดยพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ณ ราคาตลาด ในปี พ.ศ.2558 พบว่าข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม (47,146 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
24.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (34,655 ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 18.1 สาขาอุตสาหกรรม (26,679 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 14.0 และสาขาการ
ขายส่งขายปลีก (22,303 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 11.7 

 
ด้านการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไมแ้ละการประมง) มีมูลค่า 50,198 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การเกษตรส าคัญประกอบด้วย  
 สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้มีมูลค่า 47,146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และร้อยละ 93.9 ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

1. การประมงมีมูลค่า 3,052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
และร้อยละ 6.1 ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

2. การโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่า 34,655 ล้านบาทคิดเปน็ร้อยละ 18.1 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของจังหวัด 
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3. ด้านอุตสาหกรรม มีมลูค่า 26,679 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

4. การขายส่งขายปลีก มีมูลค่า 22,303 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 

5. บริการและอ่ืนๆ มีมูลค่า 57,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 
 
ด้านอุตสาหกรรม  มีมูลค่า 34,904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
โดยมีอุตสาหกรรมที่ส าคัญประกอบด้วย 

1. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (มูลค่า 12,240 ล้านบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 
42.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม  มีอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่น
รมควัน และถุงมือยาง เป็นต้น      

2. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (มูลค่า 6,592 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.9  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม  มีอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น การต้ม กลั่น และผสมสุรา 
(25.3) แปรรูปสัตว์น้ า (23.3) ผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช (17.2) และการแปรรูปเนื้อสัตว์ (12.7) เป็นต้น       

3. การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกฯ (มูลค่า 5,287 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.3  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น การแปรรูปไม้ยาง และเครื่อง
เรือนจากไม้  เป็นต้น      

4. การท าเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว มีมูลค่า 2,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัด       

5. การท าเหมืองแร่และเหมอืงหินอ่ืนๆ (มูลค่า 745 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์  
มวลรวม สาขาอุตสาหกรรม 

6. การค้าปลีกค้าส่ง มีมูลค่า 26,477 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด 

 
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว (โรงแรม ขนส่ง บริการชุมชน) มีมูลค่า 19,783 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยในปี 2554 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
13,293,002 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 ของกลุ่มจังหวัด และร้อยละ 34.9 ของภาค และมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 23,695.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.6 ของกลุ่มจังหวด และร้อยละ 7.7 ของภาค 
 
บริการอ่ืนๆ  มีมูลค่า 31,671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (GPP) ได้แก่สาขาเกษตรกรรมสาขาการการบริการสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการค้า 
ตามล าดับ ข้อมูลจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน จะพบว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมาโดยตลอด ไม่เปลี่ยนแปลงแต่จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
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ของ GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายสาขา จะพบว่า ในขณะที่ภาคการเกษตรเติบโตข้ึนจากเดิมที่มี
สัดส่วนเป็น ร้อยละ 45  ใน GPP ในปี 2546มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 48 ในปี 2549 และ 
ร้อยละ 49 ในปี 2552 แต่มีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 37.3 ในปี 2554ซึ่งแนวโน้มนี้เป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับภาคการบริการที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคการค้าและอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจทรงตัวตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา 
 
1.5  วิสัยทัศนพ์ันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์    
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประเทศสู่สากล” 
 
พันธกิจ   
 1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล 

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 3.  การบรกิารวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  
 4.  พัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ 
             ของประชาชน 
 5.  ส่งเสริม พัฒนาครู ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี           
             ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 6.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

3. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4. สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ประชาชาชนและชุมชน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้  

5. มีงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี

8. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ ์
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ยกระดับการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
7. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มอาชีพ 
8. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น 
9. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี ร่วมกับ

สถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพ 
10. ส่งเสริมใหม้ีการจดอนุสิทธิบัตรสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
11. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
12. ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
13. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
14. ยกระดับการขับเคลือ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา 

 
 

ตราประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
    สีประจ าวิทยาลยั 
 
 
       “สีฟ้าและสีเหลือง” 
 
 

สีฟ้า 

สีเหลือง 
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  ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
 
 
       “ดอกเฟ่ืองฟ้า” 
 
 
 
 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
“ วิชาด ีมีทักษะ ใฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย” 

วิชาด ี การหมั่นศึกษาหาความรูท้างวิชาการ ทั้งในห้องเรียน หอ้งสมุด จากคร ู
 อาจารย์ นอกสถานศึกษาและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มีความรู้ในสาขา 
 วิชาชีพที่เลือกเรียน และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจน 
 การด ารงชีวิต 
มีทักษะ การฝกึความช านาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน จนสามารถประกอบอาชีพ 
 ได้และหมั่นศึกษา ฝึกฝนหาความช านาญในวิชาอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการ 
 ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการน าหลักธรรมที่จ าเป็นเพื่อไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 และการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
สามัคคี การมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกนัสร้างช่ือเสียง 
 มาสู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิง่ 
มีวินัย การเช่ือฟงัและประพฤติตามการฝึกอบรม กฎระเบียบของสถานศึกษา รู้ 
 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดี 
 ในสังคม 
อัตลักษณ์  “มีวินัย สุภาพ รับผิดชอบ” 
มีวินัย การเช่ือฟงัและประพฤติตามการฝึกอบรม กฎระเบียบของสถานศึกษา รู้ 
 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดี 
 ในสังคม 
สุภาพ    วาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคารวะ 
รับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย  
                               ส่งงานที่ได้รับ 
             มอบหมายตามก าหนด มาเข้าแถวและเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
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ไปกรุงเทพฯ 

วัดไตรธรรมาราม วัดธรรม
บูชา 

ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ธ.กสิกร
ไทย 

ถนนตลาดใหม่ 

วอศ.สุราษฎร์ธานี 

ร.พ.ทักษิณ
ทักษิณ 

ร.ร.เทพมิตรศึกษา 

ชุมชนต.ตลาด 

ไปนครศรีธรรมราช 

ไปท่าเรือเกาะสมุย 

ไปศาลากลาง
จังหวัด 

สามแยกเทพมิตร 

อาคารสถานท่ี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีด้านหน้าติดถนน

ตลาดใหม่ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีมีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนว
ถนนมีวัดประจ าจังหวัดได้แก่วัดไตรธรรมารามวัดธรรมบูชาและวัดโพธ์ินิมิต มีสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษาสถานพยาบาลได้แก่
โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัยบริเวณใกล้เคียง  มีธนาคารกสิกรไทยสาขา
ถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชนบริการหอพักนักเรียนนักศึกษากิจการบ้าน
เช่าและยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหลังของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ 456/3 ถนนตลาดใหม่ต าบลตลาดอ าเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา 

 
แผนท่ีสถานท่ีตั้งวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนผังภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 

 

วัดโพธ์ินิมิต 
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เน้ือท่ี  7  ไร่  1  งาน  80.3 ตารางวา 
 

1.   อาคาร ศิลปกรรม  3  ช้ัน 2.   อาคาร บรหิารธุรกิจ 5 ช้ัน 
3.   อาคาร อ านวยการ/พื้นฐาน  4  ช้ัน 4.   อาคาร บรหิารธุรกิจ  4  ช้ัน 
5.   อาคาร คหกรรมศาสตร์  5  ช้ัน 6.   อาคาร 6 
7.   ลานเอนกประสงค์ 8.   ซุ้มเขียว 
9.   พระพทุธรูป 10. ลานเพชรพลอยมณีภัณฑ์ 
11. อาคารประชาสัมพันธ์ 12. แฟลตพักอาศัย  4  ช้ัน 
13. บ้านพักครูแฝด  2  ช้ัน 14. บ้านพักคนงาน-ภารโรง 
15. บ้านพักคนงาน-ภารโรง 16. ห้องน้ า-ห้องส้วม 

 

จ านวนอาคารเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ท่ี อาคาร จ านวน งบประมาณ ปีท่ีก่อสร้าง 
1 อาคาร 1 ศิลปกรรม 1  หลงั 3,026,000.00 2522 
2 อาคาร 2 บริหารธุรกจิ 1  หลงั 28,300,000.00 2553  
3 อาคาร 3 อ านวยการ , สามัญสัมพันธ์ 1  หลงั 5,615,000.00 2527 
4 อาคาร 4 บริหารธุรกจิ 1  หลงั 8,258,000.00 2532 
5 อาคาร 5 คหกรรมศาสตร ์ 1  หลงั 17,250,090.00 2537 
6 ศาลาพระพทุธรูป 1  หลงั - - 
7 อาคารประชาสัมพันธ์ 1  หลงั 706,000.00 2555 
8 ห้องน้ า-ห้องส้วมนกัเรียนนักศึกษา 1  หลงั 1,181,245.00 2552 
9 แฟลตพักอาศัย 15 หน่วย - - 

10 บ้านพักครูแฝด 6  หน่วย - - 
11 บ้านพักคนงานภารโรง 7  หน่วย - - 
12 ศาลาพักผอ่น 1  หลัง - - 
13 หลงัคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1  หลัง 3,208,654.68 2552 
14 อาคาร 6   1  หลัง 26,240,000.00 2558 
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1.6 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายจารึก  ศิลป์สวัสดิ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายบรหิารทรพัยากร 

นางจิราวรรณ  นวลรอด 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาววิภา  สามสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางบัญชาลักษณ์  ลือสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวจารุวรรณ แดงมา 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
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ข้อมูลครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรท้ังสิ้น 153   คน 
 ก. ข้าราชการ 

 
65 คน  

    
 

1 ผู้บริหาร 
 

5 คน 
     

 
2 ข้าราชการคร ู 58 คน 

     
 

3 ข้าราชการพลเรอืน 2 คน 
     ข. ลูกจ้างประจ า 

 
6 คน 

     
 

1 ท าหน้าทีส่อน  - คน 
     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน 

     ค. พนักงานราชการ 
 

18 คน 
     

 
1 ท าหน้าทีส่อน 17 คน 

     
 

2 ทั่วไป/สนับสนุน  - คน 
     ง. ลูกจ้างชั่วคราว 

 
62 คน 

     
 

1 ท าหน้าทีส่อน 34 คน 
     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 31 คน 

     จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ - คน 
 

      
 ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการท่ีอ่ืน- คน 

 
      

 ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง - คน 
     

 
1 ข้าราชการ 

 
- คน 

     
 

2 ลูกจ้างประจ า - คน 
      

ข้อมูลบคุลากรจ าแนกตามวุฒกิารศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา ครูผู้สอน เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม  
 - ต่ ากว่า ม.6 ………-……… - 8 คน 
 - ปวช./ม.6 ………-……… - 3 คน 
 - ปวส./อนุปริญญาตร ี ………-……… - 11 คน 
 - ปริญญาตร ี 74 - 16 คน 
 - ปริญญาโท 41 ………-……… 45 คน 
 - ปริญญาเอก ………-……… ………-……… ……-… คน 
 115 38 153 คน 
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2482 นางสาวชุล ี อาตมะมิตร ครูใหญ ่
พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486 นางสาวสุภร บุญยประภัศศร    ครูใหญ่ 
พ.ศ.2486 - พ.ศ.2490 นางเรวด ี วัชรเนตร                  ครูใหญ่ 
พ.ศ.2490 – พ.ศ.2493 นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ์            ครูใหญ ่
พ.ศ.2493 – พ.ศ.2496 นางสาวประธาน วุฒิวงศ์                    ครูใหญ่ 
พ.ศ.2496 – พ.ศ.2506 นางถนอม จันทร์ศิริ                  ครูใหญ่ 
พ.ศ.2506 – พ.ศ.2515 นางสาวละออง จินตประชา               อาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ.2515 – พ.ศ.2517 นางสาวสายหยุด มีวาสนา                   อาจารย์ใหญ ่
พ.ศ.2517 – พ.ศ.2519 นางสาวประไพ สุรทิณฑ์                   อาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ.2519 – พ.ศ.2521 นายสุทธิชัย โล่สุวรรณ                 ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2521 – พ.ศ.2522 นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร                  ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2522 – พ.ศ.2523 นายประมุข ครรภาฉา                 ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2523 – พ.ศ.2526 นางสาวประไพ สุรทิณฑ์                   ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529 นางสาวประไพ สิทธิวงศ์                   ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2529 – พ.ศ.2536 นางสาวรัตนา รัตนโกมล                 ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 นางสมจิตต์ กะระณา                  ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547 นางพรพัช กะระณา                  ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2550 นางรอยพมิพ์ใจ เพชรกลุ                   ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554 นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์              ผู้อ านวยการ 
พ.ศ.2554 –พ.ศ.2560 นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์                 ผู้อ านวยการ 

     พ.ศ.2560 –ปัจจุบัน  นางบัญชาลกัษณ์     ลือสวัสดิ์                  ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

1. นายถวัลย์ชัย ชีวรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. นายสามารถ เนียมมุณี  กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย ์
3. นางสาวกมลลกัษณ์ บูรณากลู  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4. นางสุวคนธ์ เรืองนุ้ย  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นางสุภาพร บุญจริง  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. นางสาววิจิตรา เอียดสทิธิรักษ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครูวินัยธรสมชัย   ขนฺติขโม  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ 
      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที ่
8. พระมหานิรันดร ์ สุภปุญฺโญ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ 
      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที ่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์   ทองนุ้ยพราหมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
10. นายพยุงศักดิ ์ โภคภิรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
11. นางสาวเตือนใจ บัวปลอด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
12. นางสาวธนพร เชาวนปรีชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
13. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ 



๑๙ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 1.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ประธานกรรมการ 
 2.   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
 3.   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรียน นักศึกษา รองประธานกรรมการ 
 4.   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองประธานกรรมการ 
 5.   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 6.   นายก าชัย  ณ พัทลุง   กรรมการ 
 7.   นายสมจิต  แข่งขัน   กรรมการ 
 8.   นายธีรพล  ทองเพชร   กรรมการ 
 9.   นายธนาวุฒิ  กล้าเวช   กรรมการ 
 10. นางฉวีวรรณ  จันทรชิต   กรรมการ 
 11. นางจิตตรา  วงศ์วรานุรักษ์   กรรมการ 
 12. นางฤดี  เพชรมณี   กรรมการ 
 13. นางศุลีพงษ์  ช านาญเนตร   กรรมการ 
 14. นางวรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป ์   กรรมการ 
 15. นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์   กรรมการ 
 16. นางจันทมิา  ช่วยพิทักษ์   กรรมการ 
 17. นางสาวสรัลดา  พันธ์ครุฑ   กรรมการ 
 18. นางสาวกิตติมา  สุวรรณวงศ์   กรรมการ 
 19. นางสาวสุธาทิพย์  มณีเนตร   กรรมการ 
 20. นายธีรพันธ์  คงขันธ์   กรรมการ 
 21. นางจริยา  มณีโรจน ์   กรรมการ 
 22. นางปัญจวรรณ  อ่อนหวาน   กรรมการ 
 23. ว่าที่ ร.ต.วโรดม  ทิมบ ารุง   กรรมการ 
 24. นางวาสนา  วิเชียร   กรรมการ 
 25. นางมาลี  ว่องเกษฎา   กรรมการ 
 26. นางกนกกร  พรหมวิเศษ   กรรมการ 
 27. นางอุบล  เบญจพงศ์   กรรมการ 
 28. นางเสาวณีย์  ไกรนุกูล   กรรมการ 
 29. นายสัมฤทธ์ิ  ทองพฒัน ์   กรรมการ 
 30. นางปราณีต  เนตรพกุกณะ   กรรมการ 
 31. นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง   กรรมการ 
 32. นางสาวรวิสรา  สุทธิ   กรรมการ 
 33. นางสาวกาญจนา  เหลือ่มแก้ว   กรรมการ 
 34. นางอรอนงค์  แซ่ลิ่ม   กรรมการ 
 35. นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 



๒๐ 
 

1.7 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
  

พ.ศ.2482 รับนักเรียนหญิงที่ส าเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาชีพ 
พ.ศ.2491 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกการช่างสตรี 
พ.ศ.2494 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2502 เปิดสอนช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายอาชีพ 
พ.ศ.2506 โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมอาชีวศึกษา โดยความช่วยเหลือ จากองค์การ 

ยูนิเซฟรุ่นที่ 2  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีวิชาชีพ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย , 
อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ และศิลปหัตถกรรม  เวลาเรียน 3 ป ี

พ.ศ.2508 เริ่มสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ช้ัน ม.ศ.4 
พ.ศ.2510 มี ม.ศ.4,  ม.ศ.5,  ม.ศ.6 สอนตามหลักสูตรใหม่ทุกช้ันเป็นรุ่นแรก 
พ.ศ.2516 เปิดสอนคณะคหกรรมศาสตร์ มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ และ 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคนอกเวลา 
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

และยุบแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
พ.ศ.2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3  
พ.ศ.2525 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ.2526 เปิดสอนคณะศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปประยุกต์ 
พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ, แผนกการบัญชี 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกการบัญชี   โดยรับนักเรียนที่
ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 จากโรงเรียนสามัญ 

พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.)แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 โดยเปิดสอนปีละ 4 ภาคเรียน ยุบระดับ 

ปวท. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจบริการ และวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 
พ.ศ.2533 ปรับปรุงหลักสูตร ปวช.2530 ปีละ 2 ภาคเรียน 
พ.ศ.2534 เปลี่ยนหลักสูตร ปวท. สาขาธุรกิจบริการเป็นสาขาธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี สาขาการเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

การบัญชี (ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 



๒๑ 
 

พ.ศ.2538 ระดับ ปวช. มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชาเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม คือ 
 

ระบบปกติ 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว 
สาขาวิชาออกแบบ กลุ่มวิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 

 
ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม 

 
ระดับ ปวส. 

เปิดรับผู้จบการศึกษา ม .6 หลักสูตร พ.ศ.2538  สาขาการบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ.2539 วิทยาลัยด าเนินการสอนสาขาวิชาและกลุ่มวิชาระดับ ปวช .(ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 2 สาขา  
ได้แก่สาขาวิชาพณิชยการ  กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกและ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
กลุ่มวิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

พ.ศ.2540 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2540 เปิดสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ 5 ภาคเรียน 

พ.ศ.2541 ยุบระบบทวิภาคีสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร และปิดสอนระดับ ปวส. ระบบ

ทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ

โรงแรม 
พ.ศ.2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ รับจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 
พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา     

คหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
พ.ศ.2546 -  เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  

ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาคหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
พ.ศ.2548 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต) 
 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว  สาขาวิชาการสปาและความงาม 
 
 

-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-   เปิดสอนหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์    



๒๒ 
 

-  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก ปวช. ประเภทวิชาบริหารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
-  รับผู้ส าเร็จการศึกษาจาก ม.6  ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม 

พ.ศ.2549 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

พ.ศ.2552 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

พ.ศ.2553 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ 

พ.ศ.2554 -  ปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ 

พ.ศ.2556 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกร
รม สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานแฟช่ันดีไซน์ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์สาขางานธุรกจิ
ดอกไม้และงานประดิษฐ ์

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบญัชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 

 -  เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชา
ศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป ์สาขางานการออกแบบ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 
สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกจิสรรพสินค้า รับผูส้ าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพและช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 



๒๓ 
 

-  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานนวดแผนไทย(ทวิภาคี) 

 
 
 
พ.ศ.2557 

-  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาคหกรรม                 
สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางาน       
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม สาขางานเสริมความงาม(ทวิภาคี) 

พ.ศ.2558     
 

-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.) 2556 ประเภทอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  สาขางานการโรงแรม(วบท.สุมย) 
-   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาคหกรรม      
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารคหกรรม
ศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ 
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางาน
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางาน
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจ
สรรพสินค้า(ม.6)   

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6)  

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง  สาขาวิชาการโรงแรม 
สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (ม.6) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหาร
และเครื่อง (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่อง (วบท.สุมย)   

 -   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2557 หลักสูตรเทยีบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6) 

 
 

 
 

 



๒๔ 
 

หลักสตูรทีเ่ปดิสอน ประจ าปีการศกึษา 2559 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556   

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) พทุธศกัราช 2557 
 

ล าดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1 ปวช. คหกรรม แฟช่ันและสิ่งทอ แฟช่ันดีไซน์ 

เสื้อผ้าแฟช่ัน 
2 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
3 คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์

คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
4 พาณิชยกรรม การบญัชี การบญัชี 
5 การตลาด การตลาด 
6 การเลขานุการ การเลขานุการ 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
9 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป ์ วิจิตรศิลป ์

10 การออกแบบ การออกแบบ 
11 คอมพิวเตอรก์ราฟกิ คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต 
12 อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
การโรงแรม 
 
 

การโรงแรม 
การโรงแรม (Mini E.P.) 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 

13 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
14 ปวส บรหิารธุรกิจ การบญัชี การบญัชี 
15 การตลาด การตลาด 
16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
17 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
18 ศิลปกรรม คอมพิวเตอรก์ราฟกิ คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต 

คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต (ม.6) 
19 คหกรรม เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
20 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
21 การบริหารงานคหกรรม

ศาสตร ์
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ ์
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) 

22 อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม บริการอาหารและเครือ่งดื่ม 
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม (ม.6) 
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม (ทวิภาคี) 

23 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 



๒๕ 
 

หลักสตูรทีเ่ปดิสอน ประจ าปีการศกึษา 2560 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556   

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) พทุธศกัราช 2557 
 

ล าดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1 ปวช. คหกรรม แฟช่ันและสิ่งทอ แฟช่ันดีไซน ์

เสื้อผ้าแฟช่ัน 
2 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
3 คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์

คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
4 พาณิชยกรรม การบญัชี การบญัชี 
5 การตลาด การตลาด 
6 การเลขานุการ การเลขานุการ 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  
9 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป ์ วิจิตรศิลป ์

10 การออกแบบ การออกแบบ 
11 คอมพิวเตอรก์ราฟกิ คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต 
12 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 

 
 

การโรงแรม 
การโรงแรม (Mini E.P.) 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 

13 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
14 ปวส. บรหิารธุรกิจ การบญัชี การบญัชี 
15 การตลาด การตลาด 
16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
17 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
18 ศิลปกรรม คอมพิวเตอรก์ราฟกิ คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต 

คอมพิวเตอรก์ราฟกิอาร์ต (ม.6) 
19 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ (ม.6) 
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 

20 การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร ์

การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ ์
การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6) 
การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

21 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครือ่งดื่ม 
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม (ม.6) 
บริการอาหารและเครือ่งดื่ม (ทวิภาคี) 

22 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 



๒๖ 
 

หลักสตูรทีเ่ปดิสอน ประจ าปีการศกึษา 2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) พทุธศกัราช 2557 
 

ล าดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. ปวช. 1. คหกรรม 1. แฟชั่นและสิ่งทอ 1. แฟชั่นดีไซน์ 

2. เสื้อผ้าแฟชั่น 
2. อาหารและโภชนาการ    อาหารและโภชนาการ 
3. คหกรรมศาสตร์ 1. ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

2. คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
2. พาณิชยกรรม 1. การบัญชี    การบัญช ี

2. การตลาด    การตลาด 
3. การเลขานุการ    การเลขานุการ 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. ธุรกิจค้าปลีก    ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  

3. ศิลปกรรม 1. วิจิตรศิลป์    วิจิตรศิลป ์
2. การออกแบบ    การออกแบบ 
3. คอมพิวเตอร์กราฟิก    คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 

4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. การโรงแรม 
 
 

1. การโรงแรม 
   การโรงแรม (Mini E.P.) 
   การโรงแรม (ทวิภาคี) 

2. การท่องเที่ยว 2. การท่องเที่ยว 
รวม ปวช. 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชา 15 สาขางาน 

2. ปวส. 1. บริหารธุรกิจ 1. การบัญชี    การบัญช ี
2. การตลาด    การตลาด 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป 

2. ศิลปกรรม    คอมพิวเตอร์กราฟิก    คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
   คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (ม.6) 

3. คหกรรม 1. อาหารและโภชนาการ    อาหารและโภชนาการ 
   อาหารและโภชนาการ (ม.6) 
   อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 

2. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 1. การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
2. การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1. การโรงแรม 1. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) 
   บริการอาหารและเครื่องดื่ม  (ทวิภาคี) 

2. การท่องเที่ยว 2. การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
รวม ปวส. 4 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา 10 สาขางาน 
รวมทั้งสิ้น 8 ประเภทวิชา 22 สาขาวิชา 25 สาขางาน 

 
 



๒๗ 
 

แผนรบันกัเรียน นกัศกึษาใหม่ ระดับ ปวช. 
ปีการศกึษา 2562 

 

ระดับ ประเภท ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน แผนรับ 

ปวช. 

ปกต ิ
22 พาณิชยกรรม 2201 การบญัชี 220101 การบญัชี 200 

  2202 การตลาด 220201 การตลาด 80 

  2203 การเลขานุการ 220301 การเลขานุการ 40 

  2204 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 

  23 ศิลปกรรม 2301 วิจิตรศิลป ์ 230101 วิจิตรศิลป ์ 20 

  2302 การออกแบบ 230201 การออกแบบ 20 

  2308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 80 

  24 คหกรรม 2401 แฟช่ันและสิ่งทอ 240101 แฟช่ันดีไซน์ 20 

  240102 เสื้อผ้าแฟช่ัน 0 

  2404 อาหารและโภชนาการ 240401 อาหารและโภชนาการ 160 

  2406 คหกรรมศาสตร ์ 240601 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 

  240603 คหกรรมเพื่อการโรงแรม 40 
  27 อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว 
2701 การโรงแรม 270101 การโรงแรม 80 

  270101 การโรงแรม (Mini EP.) 35 

  2702 การท่องเที่ยว 270201 การท่องเที่ยว 40 

ทวิภาคี 22 พาณิชยกรรม 2211 ธุรกิจค้าปลีก 221101 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 20 

  
27 อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 

2701 การโรงแรม 270101 การโรงแรม 40 

รวมระดับ ปวช. 1,055  

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
แผนรบันกัเรียน นกัศกึษาใหม่  ระดับ ปวส. 

ปีการศกึษา 2562 
 

ระดับ ประเภท ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน แผนรับ 

ปวส. 

ปกต ิ 32 บริหารธุรกจิ 3201 การบญัชี 320101 การบญัชี 160 
3202 การตลาด 320201 การตลาด 45 
3204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 320401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 
3215 การจัดการทั่วไป 321501 การจัดการทั่วไป 40 

33 ศิลปกรรม 3308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 330801 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 20 
34 คหกรรม 3401 เทคโนโลยแีฟชัน่และสิ่งทอ 340101 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ 10 

3404 อาหารและโภชนาการ 340401 อาหารและโภชนาการ 40 
3406 การบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร ์

340601 การจัดการธุรกิจดอกไม้
และงานประดษิฐ ์

20 

3406 การบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร ์

340603 การจัดการคหกรรมเพื่อ
การโรงแรม 

20 

37 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

3701 การโรงแรมและ
บริการ 

370103 บริการอาหารและ
เครื่องดืม่ 

40 

ม.6 33 ศิลปกรรม 3308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 330801 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 20 

34 คหกรรม 

3401 เทคโนโลยแีฟชัน่และสิ่งทอ 340101 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ 10 
3404 อาหารและ
โภชนาการ 

340401 อาหารและ
โภชนาการ 

20 

  
3406 การบริหารงาน 
คหกรรมศาสตร ์

340601 การจัดการธุรกจิ
ดอกไม้และงานประดิษฐ ์

20 

37 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

3701 การโรงแรมและ
บริการ 

370103 บริการอาหารและ
เครื่องดืม่ 

30 

ทวิภาคี 34 คหกรรม 3404 อาหารและ
โภชนาการ 

340401 อาหารและ
โภชนาการ 

40 

3404 เซฟอาหาร
นานาชาติ 

340404 เซฟอาหารนานาชาติ 
20 

37 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

3701 การโรงแรมและ 
บริการ 

370103 บริการอาหารและ 
เครื่องดืม่ 

30 

  3702 การท่องเที่ยว 370201 การท่องเที่ยว 20 
รวมระดับ ปวส. 685 



๒๙ 
 

รวมยอดรบัทั้งหมด 1,740  
 

 



มา
ตร

ฐา
น

ตัว
บ่ง

ชี้

ด้า
น

ตัว
บ่ง

ชี้

2562 2563 2564 2565

1 โครงการการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อการบริหาร
จดัการองค์การ 2,5,6 7 2 2.3 2.3 2,3

20,000 20,000 20,000 20,000 งานบริหารงานทัว่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2 โครงการการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
การบริหารจดัการองค์การ 2,5,6 7 2 2.3 2.3 2,3

30,000 30,000 30,000 30,000 งานบริหารงานทัว่ไป/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 คร้ัง 2,5,6 7 2 2.3 2.3 2,3 20,000 20,000 20,000 20,000 งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

4 โครงการพฒันาบุคลากร 2,5,6 6 2 2.3 2.3 2,3 500,000 500,000 500,000 500,000 งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5 โครงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้กบับุคลากรในสถานศึกษา 2,5,6 6 2 2.3 2.3 2,3 150,000 150,000 150,000 150,000 งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

6 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1 6 2 2.3 2.3 4  -  -  -  - งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (Logbook) 1,5 4 2 2.3 2.3 4

20,000 20,000 20,000 20,000 งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ RMS (ระบบบริหารจดัการ
งาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน)ี 1,5 4 2 2.3 2.3 4

8,000 8,000 8,000 8,000 งานบคุลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

9 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ประจ างานบัญชี 4 5 2 2.3 2.3 3 17,000 17,000 17,000 17,000 งานการบญัชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

10 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ประจ างานการเงิน 4 5 2 2.3 2.3 3 3,000 3,000 3,000 3,000 งานการบญัชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 6 8 2 2.3 2.3 1,2,3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

12 โครงการจดัท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 4 5 2 2.2 2.2 6 180,000 180,000 180,000 180,000 งานทะเบยีน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

13 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 1 3 2 2.2 2.2 1 220,000    220,000    220,000    220,000    งานทะเบยีน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธ์านี
งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ

ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน วอศ.สฎ.

ล าดับที่ ช่ือโครงการ

พัน
ธกิ

จ

เป้
าป

ระ
สง

ค์ มาตราฐานการอาชีวศึกษาฯ

รายละอียดโครงการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565
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14 โครงการพธีิมอบประกาศนียบัตร 1 1 1.3 1.3 1 500,000    500,000    500,000    500,000    งานทะเบยีน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

15 โครงการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมผ่านส่ือต่างๆ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2,3,4 3 3 3.1 3.1 2,3,4

150,000 150,000 150,000 150,000 งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

16 โครงการติดต้ังวงจรปิด 4 5 2 2.3 2.3 7 60,000 60,000 60,000 60,000 งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

17 โครงการติดต้ังถังดับเพลิง 6 7 2 2.3 2.3 7 120,000 120,000 120,000 120,000 งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

18 โครงการก าจดัปลวก 6 8 2 2.3 2.3 2 50,000 50,000 50,000 50,000 งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

19 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการของคน
ไทยฯ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 1,5 1 1 1.3 1.3 2

 -  -  -  - งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

20 โครงการส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
1,5 1 1 1.2 1.2 1

 -  -  -  - งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

21 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
2 3 3 3.1 3.1 1

280,000    280,000    280,000    280,000    งานครูทีป่รึกษา/ฝ่ายพัฒนากจิการ
นักเรียนนักศึกษา

22 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
1 2 1 1.2 1.2 3

35,000 35,000 35,000 35,000 งานครูทีป่รึกษา/ฝ่ายพัฒนากจิการ
นักเรียนนักศึกษา

23 โครงการนัดพบจบแน่ ติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2562 1 2 1 1.2 1.2 3

15,000 15,000 15,000 15,000 งานครูทีป่รึกษา/ฝ่ายพัฒนากจิการ
นักเรียนนักศึกษา

24 โครงการผู้ปกครองเครือข่าย
2 3 3 3.1 3.1 1

5,000 5,000 5,000 5,000 งานครูทีป่รึกษา/ฝ่ายพัฒนากจิการ
นักเรียนนักศึกษา

25 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
5 1 2 2.1 2.1 3

360,000 360,000 360,000 360,000 งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

26 โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา
1 2 1 1.1 1.1 3

2,000 2,000 2,000 2,000 งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา
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27 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
1 3 1 1.1 1.1 1

20,000 20,000 20,000 20,000 งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

28 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1 1 1 1.1 1.1 1

360,000    360,000    360,000    360,000    งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

29 โครงการทุนการศึกษา
1,5 8 1 1.3 1.3 2

150,000 150,000 150,000 150,000 งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

30 โครงการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศผู้กูยื้มกองทุนเงินให้กูยื้มเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 1,5 1 1 1.3 1.3 3

1,000       1,000        1,000       1,000       งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

31 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปี 2562
5 3 3 3.1 3.1 4

2,000       2,000        2,000       2,000       งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

32 โครงการประกนัอบุัติเหตุ ประจ าปี 2562
3 4 3 3.1 3.1 4

750,000    750,000    750,000    750,000    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

33 โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจ าปี 2562
3 4 3 3.1 3.1 4

1,000       1,000        1,000       1,000       งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

34 โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562
3 4 3 3.1 3.1 4

600,000    600,000    600,000    600,000    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่าย
พัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

35 โครงการ 108 อาชีพ เพื่อเยาวชนและชุมชนไทยห่างไกลยาเสพ
ติดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3 4 3 3.1 3.1 4

30,000     30,000      30,000     30,000     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/
ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

36 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
3 4 3 3.1 3.1 4

500,000    500,000    500,000    500,000    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/
ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา

37 โครงการฝึกอาชีพตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 1,3,5 8 3 3.1 3.1 4

20,000 20,000 20,000 20,000 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/
ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา
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38 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
6 6 2 2.3 2.3 6

10,000 10,000 10,000 10,000 งานแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

39 โครงการลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการ (MOU) 2,3 3 3 3.1 3.1 4 20,000 20,000 20,000 20,000 งานความร่วมมอื/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื

40 โครงการพฒันาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
4 5 2 2.3 2.3 6

20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

41 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
4 5 2 2.3 2.3 6

 -  -  -  - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

42 โครงการอบรมการใช้งานระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา
1,4 5 3 3.1 3.1 1

 -  -  -  - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

43 โครงการการส่งเสริมการจดัท าส่ือนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงาน
และส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2,4,5 5 3 3.2 3.2 1

250,000    250,000    250,000    250,000    งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม/่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

44 โครงการประชุมวิชาการเพื่อพฒันางานวิจยัรองรับการประเมิน
ภายนอกและภายใน 1,4,5 7 3 3.2 3.2 1

30,000 30,000 30,000 30,000 งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม/่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

45 โครงการพฒันางานวิจยั
1,4,5 5 3 3.2 3.2 1

 -  -  -  - งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม/่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

46 โครงการเค้ก-คุกกี ้ของขวัญปีใหม่
2,6 2 3 3.1 3.1 4

250,000    250,000    250,000    250,000    การส่งสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกจิ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

47 โครงการการประกนัคุณภาพสถานศึกษา
6 7 2 2.3 2.3 5

20,000 20,000 20,000 20,000 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

48 โครงการการประกนัคุณภาพตามมตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพืน้เอเชียแปซิฟกิ (APACC) 4,5,6 7 2 2.2 2.2 5

300,000 300,000 300,000 300,000 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

49 โครงการพฒันาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 1,2,3 4 3 3.1 3.1 4 20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา /ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมอื
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50 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและสถานประกอบการ 
ประจ าปี 2562 1,2,3 4 3 3.1 3.1 4

20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา /            
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื

51 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกจิและประกวดแผนธุรกจิเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาผู้ประกอบการใหม่ 1,5,6 4 2 3.1 3.1 1,4

20,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

52 โครงการประชาสัมพนัธ์ศูนย์บ่มเพาะ
1,5,6 3 2 3.1 3.1 1

10,000 10,000 10,000 10,000 งานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนพฒันาตนเองรายบุคคล (ID 
PLAN) และแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา

1,4,5 6 2 2.3 2.3 4

50,000 50,000 50,000 50,000 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน /ฝ่ายวิชาการ

54 โครงการ "การนิเทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอน การตรวจ
เย่ียมห้องปฏิบัติการ และการดูแลนักเรียนนักศึกษา" 1,4,5 7 2 2.2 2.2 3,4

5,000 5,000 5,000 5,000 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน /ฝ่ายวิชาการ

55 โครงการ "การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ด าเนินการ
พจิารณากล่ันกรองและคัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
 15 ปีอย่างมีคุณภาพ" 2 7 2 2.3 2.3 2

5,000 5,000 5,000 5,000 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน /ฝ่ายวิชาการ

56 โครงการงานอาชีวปริทรรศ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 1,3,5 2 2 2.4 2.4 2 50,000     50,000      50,000     50,000     งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ

57 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา
 2562 1,5 1 1 1.2 1.2 2

10,000 10,000 10,000 10,000 งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ

58 โครงการจดัซ้ือวัสดุ งานวัดผลและประเมินผล 1,5 2 2 2.3 2.3 6 40,000 40,000 40,000 40,000 งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ

59 โครงการพฒันาห้องสมุด ประจ าปี 2562 4,5 1 2 2.3 2.3 40,000 40,000 40,000 40,000 งานวิทยบริการและหอ้งสมุด/ฝ่ายวิชาการ
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วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธ์านี
งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ

ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน วอศ.สฎ.

ล าดับที่ ช่ือโครงการ

พัน
ธกิ

จ

เป้
าป

ระ
สง

ค์ มาตราฐานการอาชีวศึกษาฯ

รายละอียดโครงการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565

60 โครงการส่งเสริมและพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีสู่ความ
เป็นเลิศ

1 1 1 1.2 1.2 2

20,000 20,000 20,000 20,000 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ

61 โครงการปฐมนิเทศกอ่นฝึกงาน 1 1 1 1.2 1.2 3 120,000 120,000 120,000 120,000 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ

62 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 4 5 2 2.3 2.3 6,7 50,000 50,000 50,000 50,000 งานส่ือการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ

63 โครงการจดัฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเพื่อคนพกิาร 3 3 3 3.1 3.1 4 120,000 120,000 120,000 120,000 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อประชาชน /ฝ่ายวิชาการ

64 โครงการแผนหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน หน่วยงาน และ
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2562 3 3 3 3.1 3.1 4

500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อประชาชน /ฝ่ายวิชาการ

65 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 1 6 1 1.2 1.2 3 250,000 250,000 250,000 250,000 ฝ่ายวิชาการ

66 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1 2 1 1.1 1.1 2 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวิชาการ

67 โครงการฝึกทักษะและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันแกะสลัก
น้ าแข็งจากหิมะ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจนี ปี 2019 1 2 1 1.2 1.2 3

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์พฤติพงษ ์วงศ์วรรณา)

68 โครงการฝึกทักษะการประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 5 2 2.3 2.3 7  -  -  -  - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ/ฝ่ายวิชาการ

69 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เทคโนโลยีการ
เรียนการสอน (แผนกออกแบบ) 4 5 2 2.3 2.3 7

189,000 189,000 189,000 189,000 แผนกวิชาการออกแบบ/ฝ่ายวิชาการ

70 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาเลขานุการและการ
จดัการทั่วไป 4 5 2 2.3 2.3 7

200,000 200,000 200,000 200,000 แผนกวิชาการเลขานุการและการจดัการ
ทัว่ไป ฝ่ายวิชาการ
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รายละอียดโครงการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565

71 โครงการห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 4 5 2 2.3 2.3 7

200,000 200,000 200,000 200,000 แผนกวิชาการทอ่งเทีย่ว/ฝ่ายวิชาการ 

72 โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาองักฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 
2562 1 4 1 1.1 1.1 1,2,3

100,000 100,000 100,000 100,000 แผนกวิชาการโรงแรม/ฝ่ายวิชาการ 

73 โครงการปรับปรุง จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการแผนก
วิชาการโรงแรม 4 5 2 2.3 2.3 7

350,000 350,000 350,000 350,000 แผนกวิชาการโรงแรม/ฝ่ายวิชาการ 

74 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องพกัแขก แผนกวิชาการ
โรงแรม

4 5 2 2.3 2.3 7  -  -  -  - แผนกวิชาการโรงแรม/ฝ่ายวิชาการ 

75 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (โน๊ตบุค)
4 5 2 2.3 2.3 7

68,000 68,000 68,000 68,000 งานแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

76 โครงการปรับปรุงแผนกและห้องเรียนการโรงแรม 4 5 2 2.3 2.3 7 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนกวิชาการโรงแรม/ฝ่ายวิชาการ 

77 โครงการพฒันาห้องเรียนภาษาองักฤษและห้องเรียนส่งเสริม
ทักษะภาษาองักฤษด้วยส่ือเทคโนโลยี 4 5 2 2.3 2.3 7

90,000 90,000 90,000 90,000 กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์/ฝ่ายวิชาการ

78 โครงการ Today Word (English)
1,5 4 2 2.4 2.4 2

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์/ฝ่ายวิชาการ

79 โครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษ(English Camp)
1,5 3 2 2.4 2.4 2

200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์/ฝ่ายวิชาการ

80 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษานอกเวลาเรียน
1,5 1 2 2.4 2.4 2

 -  -  -  - กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์/ฝ่ายวิชาการ

81 โครงการปรับปรุงจดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการอาหาร
4 5 2 2.3 2.3 7

200,000 200,000 200,000 200,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ/ฝ่าย
วิชาการ
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รายละอียดโครงการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565

82 โครงการติดต้ังระบบท่อแกส๊ห้องปฏิบัติการอาหาร
4 7 2 2.3 2.3 7

300,000 300,000 300,000 300,000 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ/ฝ่าย
วิชาการ

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและวัสดุถาวร 4 5 2 2.3 2.3 7

200,000 200,000 200,000 200,000 รองผู้อ านวยการฝ่าย, หวัหน้าแผนกและ
หวัหน้างาน

84 โครงการจดัหาครุภัณฑ์การศึกษาและส านักงาน
4 5 2 2.3 2.3 7

500,000    500,000    500,000    500,000    ฝ่าย/งาน และหวัหน้าแผนกวิชาทีเ่กีย่วข้อง

11,671,000 11,671,000 11,671,000 11,671,000













ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์พฤติพงษ ์วงศ์วรรณา)







บทท่ี ๒ 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองพรอ้มแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ท ากรอบแนวคิด
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา 
 
 

ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
 
 

สุราษฎร์ธาน ี

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ความต้องการพฒันาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ความต้องการของผู้มสี่วนได้เสียกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๓๐ 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๓๔ วรรคสอง  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗  ก าหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท ามาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓  ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท า
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดประกอบด้วย  
๓  มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้านความรู้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  ทฤษฎี  และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือ
ข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  ทักษะวิชาชีพ  และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะที่ดี 
 ๑.๓  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 



๓๑ 
 

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 ๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการ
จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมอืกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 



๓๒ 
 

 ๓.๒  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
        สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้านความรู้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  ทฤษฎี  และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏีและหรือ
ข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 

๑) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละระดับการศึกษา 
๒) สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ส าหรับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
๓) สถานศึกษาจัดให้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน หรือผู้รับบริการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ๑.๒  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ทักษะวิชาชีพ  และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะที่ดี 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบมาตฐานอาชีพแต่ละระดับการศึกษาของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 ๒) สถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

๓) สถานศึกษาจัดให้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือผู้รับบริการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 
 



๓๓ 
 

 ๑.๓  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 

๑) สถานศึกษาจัดให้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือผู้รับบริการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาร่วมกับผู้เรียนก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้เรียน 
 ๓) สถานศึกษาร่วมกับผู้เรียน บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ ก าหนดเป้าหมายพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้ องกับความ
ต้องการของสถานประกอบ  ตลาดแรงงานหรือประชาคมอาเซียน 
 ๒) สถานศึกษาจัดให้มีการปรับปรุงรายวิชาและกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  หรือระดับภาค 
 ๓) สถานศึกษาจัดให้มีการส ารวจความต้องการผูส้ าเร็จการศึกษาของสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน จังหวัด ระดับภาคหรือระดับอาเซียน 
 ๒.๒  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง               



๓๔ 
 

วัยเรียนและวัยท างาน  ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี ้
 ๑) จ านวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 ๒) ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  
หรือเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 ๓) ครูทุกคนได้ศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  ไม่น้อยกว่า  ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 
 ๔) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กรภายนอก 
 ๕) ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกรายวิชา 
 ๖) ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลัง
การสอน 
 ๗) ครูทุกคนน าผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 ๘) สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง ๑ รายวิชา  เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๙) ครูทุกคนแก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัย (วิจัยในช้ันเรียน)  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ รายวิชา 

๒.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษามีการพัฒนา  ดูแลสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ให้สะอาด  เรียบร้อย สวยงาม
และปลอดภัย 
 ๒) สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติ  
ศูนย์วิทยบริการ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม 
 ๓) สถานศึกษามีการก ากับ  ดูแล  ติดตามการจัดหา  การใช้  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม  เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
 ๔) สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบด้วย  ศูนย์วิทยบริการ  
สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และห้องเรียนเฉพาะทางทีเ่พียงต่อผู้เรียนและเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา 



๓๕ 
 

 ๕) สถานศึกษามีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีการจัดงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้เรียน  และเกิด
ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา 
 ๖) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อส าหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
และเพียงพอกับผู้เรียน   และสอดคล้องในแต่ละสาขาวิชา 
 ๗) สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมแต่ละสาขาวิชา  ให้
เพียงพอต่อผู้เรียน 
 ๘) สถานศึกษาจัดให้มีประวัติการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน  และ
เหมาะสมต่ออายุการใช้งาน 

๒.๔  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนั บสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  
ให้แก่ ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ร่วมกันก าหนดแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  เป้าหมาย  และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก ากับ ดูแล  ติดตาม  และประเมินการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๔)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา  และร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก าหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการ
จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๓.๑  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมอืกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 



๓๖ 
 

 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑)  สถานศึกษา  มีแผนงาน  โครงการ  ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  
สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
 ๒)  สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ๓)  สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานใน
การจัดการศึกษา  ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ๔)  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ  สนับสนุนจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ  วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญ  
ร่วมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ใน
ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 ๕) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  และความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  
สถานประกอบการ  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ศึกษาดูงานของผู้เรียนในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 ๖)  สถานศึกษาได้รับความรว่มมือสนับสนุนจากบคุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 

๓.๒  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
        สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ จัดท าและ
ด าเนินการจัดท านวัตกรรม  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 
 ๒) สถานศึกษาจัดให้มีการน านวัตกรรม  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย
ของผู้เรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๓) สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูร่วมกับผู้เรียน  บุคคล ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ จัดท า
และด าเนินการจัดท านวัตกรรม  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม 
 ๔) สถานศึกษาจัดให้มีการน านวัตกรรม  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย
ของครูเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๕) สถานศึกษาจัดหางบประมาณ  แหล่งเงินทุน  จากหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานอื่น ๆ 
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม 
 



๓๗ 
 

 ๓.๓  ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการเป็นเจ้าของกิจการ 
 คุณภาพท่ีสามารถบ่งชี้  ชี้วัดตามประเด็นการประเมิน  มีดังนี้  
          สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชามีความรู้  ทักษะด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถจัดท าแผนธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการเป็นเจ้าของ
กิจการ 
 
    



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ข้อ 22 และ ข้อ 25 และการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้ด าเนินการโดยมีความ
สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา               
สุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 การวิเคราะห์นโยบายเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 2560-2564 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11  2560-2564 

แผนการศึกษาแหง่ชาติ 2560-2579 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 (แก้ไข 2554) 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2551 

แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา            

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 
สุราษฎร์ธานี 

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรส์ านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี
 (พ.ศ.2560-2579) 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ2560-2564) 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 ประเด็นระดมความคิดเห็นสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
 1.  ด้านความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกจิไทย 
 2.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3.  ด้านโอกาสบนวิกฤตภาวะโลกร้อน 
 4.  ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคม 
 5.  ด้านสัญญาประชาคมใหม ่
 5.1 สัญญาประชาคม คือ ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.2 กรอบแนวคิด เน้นกระบวนการ ยึดประชาชนและพืน้ที่เป็นตัวตั้ง มีลักษณะเป็นพลวัตร 
 5.3 เป้าประสงค์ สังคมมีค่านิยมร่วมในเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมภิบาล 
และภาคีร่วมกับขับเคลื่อน “สัญญาประชาคมใหม่” บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ระดับ ทุกพื้นที่ 
 5.4 ทิศทางการพัฒนา การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้าง
ค่านิยมร่วมที่ยึดมั่นในความดี ความสุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนากระบวนการสัญญา
ประชาคมโดยสร้างความคิดร่วมให้เกิดการยอมรบัและปฏิบัติในทุกระดับ/พื้นที่ สร้างโครงสร้าง กลไก 
การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อน/วางระบบการติดตามประเมินผลในทุก
ระดับ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง  มั่นค่ัง  
ยั่งยืน”  ของประเทศ 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา ๔ ประการ คือ 
 



๔๐ 
 

๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล่ า

ภายในประเทศลดลงแผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
    4.1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) 
    4.2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย ๕๓ ตัวช้ีวัดแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ 
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพือ่สร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพและเต็มศักยภาพ 
 2. การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 4. รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดการชีวิตเต็มรูปแบบ 
 5. ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจดัสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและการน าผล
การประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 6. สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ้งพัฒนาคนให้มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้  ความคิดความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ให้สถานศึกษารวมกับส่วนต่างๆ  จัดการศึกษา 
 8. ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 
 1. ความหมายของการอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา “การอาชีวศึกษา” 
หมายความว่า  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  
และระดับเทคโนโลยี 
 2. เป้าหมายของการจัดอาชีวศึกษา คือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ 
 3. รูปแบบการจัดอาชีวศึกษา คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ระบบทวิภาคี 
 4. ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การเทียบโอนประสบการณ์ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ และการสะสมหน่วยการเรียน 
 

ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 
 1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดนการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความ              
ตองการในการพัฒนาประเทศ 
 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 
 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ “มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก  

กระทรวงศึกษาธิการ  
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต  
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง  
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสงัคมโลก  
พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั/ประเภทสู่สากล  
๒. เสรมิสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
๓. พัฒนาระบบบรหิารจัดการการศึกษาตามหลกัธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
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๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การ
พัฒนาประเทศ  

๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
๕. ยุทธศาสตร์สง่เสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  
๖. ยุทธศาสตร์พฒันาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อ
การบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเข้าสูม่าตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศกึษา 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน 
1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดต้ังและขยายศูนย์ซอ่มสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายให้มีผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุม่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับ              
ยุคสมัยอย่างมีคุณภาพด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. เร่งยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ปรับปรงุหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
4. ยกระดับคุณภาพผูเ้รียน โดยองิผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง 
6. ร่วมมือกบัภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพฒันาระบบการเรียนรู้สูก่ารเป็นผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผูส้อน 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
     - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
     - ศึกษาค้นขว้า 
     - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)  
     - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
7. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพครู 
1. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบนเิทศภายใน 
4. เร่งยกระดบัวิทยฐานะ 

 

มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ี
ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบรหิารจัดการ 
3. บรหิารงานบุคคล โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
      - ดูแลและแกป้ัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
      - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
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4.  ป้องกันและแก้ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5.  จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

      - ครุภัณฑ์มาตรฐานข้ันพื้นฐาน 
      - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 

มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน
และตา่งประเทศ 

1. จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรปูแบบต่างๆ ในการพัฒนานกัศึกษา พัฒนา

ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 
  น าภาพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบรหิาร 

  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพฒันาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. น าสิ่งดีดีสูส่ังคม 
5. เร่งระดมเรือ่งภาพลกัษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลย ี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นท างานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมอื 

 



๔๕ 
 

บทท่ี 4 
การก าหนดโครงการเพื่อด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
การก าหนดเจตนารมณ์ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อก าหนดเจตนารมณ์ของสถานศึกษาร่วมกัน
โดยการได้ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการ ชองสถานศึกษา ปรากฏ
ว่าบุคลากรได้ร่วมกัน ก าหนดวิสัยทัศน์ มี 4 พันธกิจ 7 เป้าประสงค์ และมีโครงการ ซึ่งครอบคลุมการ
จัดการศึกษาได้ทุกด้าน ดังนั้นเจตนารมณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ร่วมกันด าเนินการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่ง จัดการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ผลิตและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้สู่สากล  
 
พันธกิจ 

1. บรหิารจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
2. จัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตาม  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

3. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
4. พัฒนานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย และต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสูส่ากล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ติดตาม/หาข้อมลูผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและศึกษาต่อ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาสภาพปัญหา 
3. ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมาย 
4. ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V-Net) และประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
5. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบหรือประชาคมอาเซียน 
6. จัดแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ  

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๔๖ 
 

7. น าระบบ ICT มาใช้ในการเรียนกาสอน 
8. พัฒนาระบบนเิทศการจัดการเรียนการสอนน าสู่การวิจัยในช้ันเรียน 
9. ประเมินผลตามสภาพจริง 
10.  ก าหนดการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมสี่วนร่วมของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

วิทยาลัยฯหรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
11.  ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการทั้งหน่วยงานรัฐ 

และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
12.  ก าหนดอัตลักษณ์โดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
13.  ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น า 
14.  จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
15.  จัดการบริหารความเสี่ยงไมเ่กินรอ้ยละ 5 ในทุกด้าน 
16.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบรเิวณสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
17.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัตกิารด้านกจิกรรม 5 ส. 
18.  จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 
19.  จัดหาเครือ่งมอือุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
20.  จัดให้มีสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคเพียงพอตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 
21.  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้าน 

วิชาการหรือวิชาชีพ 
22.  สนับสนุนทุนวิจัยให้ครูในการพฒันาวิจัย 
23.  สนับสนุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคร ู
24.  จัดระบบสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
25.  เผยแพร่ ยกยอ่ง เชิดชูเกยีรติคุณของครูและบคุลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาดีเด่น 
26.  จัดสรรงบประมาน/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
27.  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
28.  มีระบบการก ากับ ติดตาม ดูแล 
29.  จัดให้ครูและบุคลาทกุฝ่ายในสถานศึกษามสี่วนร่วมในการวางแผนบรกิารวิชาชีพทีเ่หมาะสม 

ตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
30.  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการ 

วิชาชีพก าหนด 
31.  จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัยเพิม่ข้ึน 
32.  กระตุ้น สนับสนุนให้คิดค้นและสง่เข้าแข่งขันในระดบัชาติได้หลากหลายช้ินงาน 
33.  เผยแพรผ่ลงานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ โครงงานในระดับชาติ จ านวน 

ช้ินเพิ่มข้ึน 
34. จัดกิจกรรมในการปลกูฝงัจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ และส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 



๔๗ 
 

35.  จัดกิจกรรมสง่เสรมิการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
36.  จัดกิจกรรมสง่เสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 
37.  จัดกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
38.  จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
39.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสงูสุด 

 
เป้าประสงค์ 

๑. พัฒนาผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาให้มคีวามรูใ้นเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรอืท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรบั
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

๒. พัฒนาหลักสตูรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาประกอบการ  
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. บรหิารจัดการอาชีวศึกษา  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 
วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น ามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคาสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์  
มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

๔. บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ชุมชน 
๕. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น 

ประโยชน์ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
๖. ปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ในด้านการรักชาติ   

เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 

๗. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๕  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ปรัชญาวิทยาลัย 
   “  วิชาดี   มีทักษะ   ใฝ่ธรรมะ   สามัคคี   มีวินัย  ” 
 
อัตลักษณ์ 
   “มีวินัย  สุภาพ  รับผิดชอบ” 



บทท่ี 5 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมของบคุลากรในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
 

 การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐาน                 
การประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน และบริบทของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมตัวบ่งช้ี 
 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการบคุลากรที่เกีย่วข้อง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษ ที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อาชีว ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผล
การประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันก าหนด เจตนารมณ์ของสถานศึกษา โดยระดมความคิด
ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา = ภาพความคาดหวังของสถานศึกษา 
2. พันธกิจ = ภารกิจที่ต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังประสบความส าเร็จ 
3. กลยุทธ์ = วิธีการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 
4. เป้าประสงค์ = ผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
5. โครงการ = รายละเอียดของการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

ความเชื่อมโยงของ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์และโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5.1 ความเชื่อมโยงเจตนารมณ์ของสถานศึกษา 
 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 26  ระบุไว้ว่า สถานศึกษา
อาชีวศึกษา ต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 27) 
 2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (กฎกระทรวงฯ ข้อ 28) 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
 

พันธกิจ 
 

พันธกิจ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



๕๗ 
 

 
 

 3. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัดให้มีการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ สามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะชน 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565) 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม                  
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี 

(2562-2565) 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

กิจกรรมการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

ภาคผนวก จ 
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี  

(2562-2565) 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธาน ี
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบตักิารจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ระยะ 4 ปี (2562-2565)  
             และแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระว่างวันที่  19-20  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ   ณ ประสานสุข  วิลล่า บีชรีสอร์ท ต.สิชล  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธาน ี
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบตักิารจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ระยะ 4 ปี (2562-2565)  
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             และแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระว่างวันที่  19-20  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ   ณ ประสานสุข  วิลล่า บีชรีสอร์ท ต.สิชล  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svc.ac.th/images/Main_Content/Logo/new_logo_svc.png
http://www.svc.ac.th/images/Main_Content/Logo/new_logo_svc.png
http://www.svc.ac.th/images/Main_Content/Logo/new_logo_svc.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


