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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1.1 วิสัยทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู๎นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและภมูิภาค  
1.2 พันธกิจ  

1. จัดสํงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  
2. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข๎าสูํสากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยํางท่ัวถึง ตํอเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม  
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ  
5. สร๎างเครือขํายความรํวมมือใหท๎ุกภาคสํวนมสีํวนรํวมในการพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ  
6. วิจัย สร๎างนวัตกรรม จัดการองค๑ความรู๎เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ของประชาชน  
7. สํงเสรมิ/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก๎าวหน๎า ในวิชาชีพ  

2. ยุทธศาสตร ์มาตรการและโครงการส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

2.1 ยุทธศาสตร ์ 
1. ยกระดับคณุภาพผู๎เรียน  
2. เพิ่มปริมาณผูเ๎รียนสายอาชีพ  
3. สํงเสรมิการมสีํวนรํวมทุกภาคสํวน  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  

2.2 มาตรการ  
1. สํงเสรมิศักยภาพสถานศึกษา  
2. การจัดการศึกษาระบบทวภิาค ี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน  
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสตูร  
5. ระเบียบวินัย ความภาคภมูิใจในชาติ  
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร๎างและกระจายโอกาส 
8. สร๎างความรํวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตํางประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. สํงเสริมสถาบันชาต ิศาสนา และพระมาหากษตัริย๑ 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒|    

 

22 สํวนท่ี 2 ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

3.นโยบาย ยุทธศาสตร ์ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 

1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรยีนรู ๎การทะนบุํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคณุภาพบริการดา๎นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
7) การสํงเสริมบทบาทและใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ ประโยชน๑จากวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนาและนวตักรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑กับการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 
10) การสํงเสรมิการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  3.2 การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังน้ี  

1) ด๎านการเพิม่ปริมาณผู๎เรยีนสายอาชีพ กําหนดเปูาหมายของการดําเนินงานโดย  
1.1) รักษาเปูาหมายผู๎เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปรมิาณผู๎เรียนในระดับ ปวส.  
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายใหล๎ดลงร๎อยละ 5 ด๎วยการปูองกัน/ดูแลรายบุคคล 

การวิจัยพัฒนา แก๎ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห๑แก๎ปัญหาเชิงระบบ กลุํมเปูาหมายใน 50 
วิทยาลัยที่มีปญัหาการออกกลางคนัสูง  

1.3) จัดการเรยีนการสอนในระดบัพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความต๎องการในแตํละสาขา  
1.4) เปิดโอกาสให๎นักเรียนเข๎าเรยีนสายอาชีพด๎วยระบบโควตา  
1.5) เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายผูม๎ีสํวนสําคัญตํอการเลือกเรยีนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได๎แก ํนักเรียน และ

ผู๎ปกครอง  
2) ด๎านการขยายโอกาสในการเรยีนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  

2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุํมเปูาหมาย  
2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุํมจังหวัด 18 กลุํมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19 

สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แหํง จํานวน 4 แหํง  
2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุํมอําเภอช้ันหนึ่ง  
2.4) สํงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต๎สูสํันตสิุข ศูนย๑ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจดั

หลักสตูรอาชีวะท๎องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผํู๎ด๎อยโอกาส  
2.5) มุํงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เป็นความต๎องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็นนโยบายรัฐบาล 

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร๎าง
เกษตรรุํนใหมํ ครัวไทยสูํครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส๑/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต๑ ไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส๑ ทํองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ  

2.6) ขยายกลุํมเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ  
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อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตร ีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย๑ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ เพื่อตํอยอดและพฒันาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ ReSkills รํวมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา 
คํายทหาร และ อปท. ฯลฯ  

2.7) สนับสนุนให๎หนํวยงาน/องค๑กร รํวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได๎แก ํสถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตํางๆ ฯลฯ  

2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร๑ อาชีวะอินเตอร๑ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ๑  

2.9) เพิ่มชํองทางการเรียนอาชีวศึกษาด๎วย อาชีวะทางไกล และเครือขํายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)  
3) ยกระดับคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา  

3.1) ระดับสถานศึกษา และระดบัห๎องเรียน สํงเสริมคณุภาพและสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาโดย  

- พัฒนาการจัดการเรียนรูต๎ามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment,  การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ๑จากการเรยีนในสถานท่ีจริง/สถานการณ๑จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณภีัยพิบัติ  

- พัฒนาระบบนเิทศ การจัดการความรู๎และถํายทอดประสบการณ๑จากครูรุํนพ่ีสูคํรู รุํนใหม ํ(นิเทศภายใน) 
และการนเิทศทางไกล  

- สรา๎งความเข๎มแข็งการประกันคณุภาพภายใน สนับสนุนให๎ทุกวิทยาลัย ผํานการประเมินคณุภาพ
ภายนอกระดับดมีาก และเตรียมพร๎อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคณุภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎เป็นตามวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้ง ตามความต๎องการของ
พื้นที ่และการให๎บริการกลุํมเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย, สตร ีฯลฯ  

- ใช๎ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร๎อมในด๎าน Hardware สื่อการเรียนการสอน สํงเสรมิ
การประกวดสื่อ/สื่อออนไลน๑ และจัดตั้งวิทยาลยัต๎นแบบการใช๎ ICT เพื่อการเรยีนการสอน  

- พัฒนาคร ูสร๎างเครือขํายคร ูSocial Media และ Network สนับสนุนให๎ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ  

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดฝุึก อุปกรณ๑การเรยีนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ  
3.2) ระดับผู๎เรียน ยกระดับความสามารถของผู๎เรียนเพื่อให๎ผู๎สําเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถในการ

แขํงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนํงหน๎าที่ (Function 
Competency) โดยใช๎ V-NET การประเมินด๎านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห๎องเรียน สร๎างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด๎วยกิจกรรมองค๑การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร๎างทักษะชีวิต ความสามารถด๎านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ๑ การเป็นผู๎ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy 
รวมทั้งการแก๎ปัญหาด๎านพฤติกรรมและการใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ปูองกัน/แก๎ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู๎เรียนสูํการเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช๎หลักสูตร/สื่อตํางประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ตํางประเทศ/บริษัทตํางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด๎านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สํงเสริม การเรียนรู๎
ภาษาประเทศคูํค๎า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4) ด๎านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  
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4.1) ด๎านบริหารทั่วไป ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการได๎แก0ํ และ Data 
based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ๑เชิงบวก Web Portal, E-office  

4.2) ด๎านงบประมาณ ใช๎แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจดังบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การ
กระจายอํานาจจัดซื้อจดัจ๎าง, จัดหางบประมาณคําสาธารณูปโภคและคําจ๎างครูให๎เพียงพอ  

4.3) ด๎านบริหารงานบุคคล สร๎างเครือขํายคร/ูสมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ๎าง พนักงานราชการให๎เพียงพอ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา  

4.4) ด๎านการสร๎างความรํวมมือทุกภาคสํวนท้ังในประเทศและตํางประเทศเพื่อพัฒนา การจัดอาชีวศกึษา 
ดังนี ้ 

- องค๑การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา๎ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ  

- ประเทศเพื่อนบ๎าน ประเทศในกลุํมอาเซยีน  
- องค๑การระหวํางประเทศ ได๎แก ํVOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 

ฯลฯ  
- ประเทศตํางๆในภมูิภาคของโลก ได๎แก ํสาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุุน เดนมาร๑ก 

เยอรมัน ฯลฯ  

4. ประเทศไทย 4.0  

เป็นวิสัยทัศน๑เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนํา
ของพลเอกประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศน๑ที่วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตํางๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ 
ปรับทิศทางและสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว 
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎  

นอกเหนือจากการต๎องเข๎ามาแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่หมักหมมไว๎มานาน ไมํวําจะเป็นเรื่องปัญหาการทําประมงแบบผิด
กฎหมายไมํรายงานและไรก๎ารควบคมุ (IUU) องค๑การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ (ICAO) ทุจริตคอร๑รัปชัน ความขัดแย๎ง 
ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได๎รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา 
และวิกฤติภัยแล๎งแล๎ว  

ภารกิจประการสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให๎สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
ชุดใหมํในศตวรรษท่ี 21 นี ้หลายประเทศได๎กําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมํเพื่อสร๎างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาท ิ
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได๎ประกาศ Made 
in China 2025 สํวนอินเดียก็กําลังขับเคลื่อน Made in India หรืออยํางเกาหลีใต๎ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative 
Economy เป็นต๎น  

สําหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยูํใน “กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง” จะเห็นได๎จากในชํวง 50 ปีที่ผําน
มา ในชํวงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยํางตํอเนื่องอยูํท่ี 7-8% ตํอป ีอยํางไร ก็ตาม ในชํวง
ระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ตํอปีเทํานั้น ประเทศไทยจึงมีอยูํแคํ 
2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจได๎สําเร็จ ประเทศไทยจะกลายเป็น “ประเทศที่มีรายได๎ที่สูง” แตํหากทําไมํ
สําเร็จ ก๎าวข๎ามกับดักนี้ไปไมํได๎ ประเทศไทยก็จะตกอยูํในภาวะที่เรียกกันวํา “ทศวรรษแหํงความวํางเปลํา” ไปอีกยาวนาน  

 

สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ  
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หากย๎อนหลังไปในอดตี ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูํหลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 
1.0” ที่เน๎นภาคการเกษตร ไปสู ํ“โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน๎นอุตสาหกรรมเบา และก๎าวสู ํ“โมเดลประเทศไทย 3.0” 
ในปัจจุบันท่ีเน๎นอุตสาหกรรมหนัก อยํางไรก็ด ีภายใต ๎“โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต๎องเผชิญกับกับดักประเทศ
รายได๎ปานกลางแล๎ว เรายังต๎องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไมํสมดลุในการพัฒนา” 
กับดักเหลาํนี้เป็นประเด็นที่ท๎าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรา๎งเศรษฐกิจ เพื่อก๎าวข๎าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู ํ
“ประเทศไทย 4.0”  

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุงํมั่นของนายกรัฐมนตร ีที่ต๎องการปรับเปลีย่นโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสู ํ“Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” กลําวคือ ในปัจจุบัน เรายังตดิอยูํในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ทํามาก ได๎น๎อย” เราต๎องการปรบัเปลี่ยนเป็น “ทําน๎อย ได๎มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให๎เกิดการเปลีย่นแปลงอยํางน๎อย
ใน 3 มิตสิําคัญ คือ  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภณัฑ๑” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลย ีความคดิสร๎างสรรค๑ 

และนวัตกรรม  
3.เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลติสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน  

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ  
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหม ํที่เน๎นการบรหิาร

จัดการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป๎ระกอบการ 
(Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํที่รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมลูคําคํอนข๎างต่ํา ไปสู ํHigh Value Services  
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าํไปสูํแรงงานท่ีมีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วย

นวัตกรรม  
รมช.พาณิชย๑ กลําววํา “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต๑เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ชุดใหมํ” (New Engines of Growth) ด๎วยการแปลง “ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยูํ 2 ด๎าน คือ 
“ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให๎เป็น “ความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน” โดยการเติม
เต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย” ประกอบด๎วย  

1.กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
2.กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย๑ (Health, Wellness&Bio-Med)  
3.กลุํมเครื่องมืออุปกรณ๑อัจฉรยิะ หุํนยนต๑ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ควบคุม (Smart Devices, 

Robotics & Mechatronics)  
4.กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เช่ือมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ๑และเทคโนโลยีสมองกลฝัง

ตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)  
5.กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม และบริการที่มมีูลคําสูง (Creative, Culture & High Value 

Services)  
ทั้ง 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลทฟอร๑มในการสร๎าง “New Startups” ตํางๆมากมาย อาท ิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุํมที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) 
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เทคโนโลยีการแพทย๑ (Meditech) สปา ในกลุํมที่ 2 เทคโนโลยีหุํนยนต๑(Robotech) ในกลุํมที่ 3เทคโนโลยีด๎านการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ๑เช่ือมตํอออนไลน๑โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร๑เก็ตเพลส (E–
Marketplace) อี–คอมเมิร๑ซ (E–Commerce) ในกลุํมที่ 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล๑ 
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service 
Enhancing) ในกลุํมที ่5 เป็นต๎น  

ใช้พลังประชารฐัเดินไปข้างหน้า  

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีต๎นน้ํา เพื่อสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับอุตสาหกรรม
เปูาหมายที่อยูํกลางน้ํา และ Startups ตํางๆที่อยูํปลายน้ํา โดยใช๎พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ผู๎มีสํวนรํวมหลักจะ
ประกอบด๎วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตํางๆ โดยเน๎นตามความถนัดและจุดเดํนของ
แตํละองค๑กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุนตัวอยํางเชํน ในกลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ 
กลุํมมิตรผล บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซํนโปรดักส๑ และเครือเจริญโภคภัณฑ๑ เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนทางด๎านการเงินมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และ
มหาวิทยาลัยที่เน๎นการวิจัยในภูมิภาคตํางๆเป็นแกนนําในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมํๆรํวมกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยตํางประเทศอาทิ มหาวิทยาลัยWageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอร๑แลนด๑ มหาวิทยาลัย
Purdue, UC Davisและ Cornellซึ่งจะมีภาครัฐคอยให๎การสนับสนุนเชํนกระทรวงการคลงัและสํานักงานสงํเสรมิการลงทุน
(บีโอไอ)ซึ่งหน่ึงในโครงการที่กําลังผลักดันผํานกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คือการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food 
Innopolis)เป็นต๎นโดยทั้ง5 กลุํมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปูาหมายใน“ประเทศไทย 4.0” เป็นสํวนหนึ่งของ“10 
อุตสาหกรรมแหํงอนาคต” (5อุตสาหกรรมที่เป็นExtending S-Curveบวก5 อุตสาหกรรมที่เป็นNew S-Curve)ที่รัฐบาล
ได๎ประกาศไปกํอนหน๎าน้ันกลําวคือใน“10 อุตสาหกรรมแหํงอนาคต” จะมีบางกลุํมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต๎องพึ่งพิง
การลงทุนจากตํางประเทศเป็นหลักอาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)สํวนใน 5 กลุํมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรม
เปูาหมายใน“ประเทศไทย 4.0”จะเป็นสํวนที่ประเทศไทยต๎องการพัฒนาด๎วยตนเองเป็นหลักแล๎วคํอยตํอยอดด๎วยเครือขําย
ความรํวมมือจากตํางประเทศซึ่งสอดรับกับ“บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ“การพึ่งพาตนเองพึ่งพา
กันเองและรวมกันเป็นกลุํมอยํางมีพลัง” นั่นเอง 
ต้ังเป้าสัมฤทธิ์ใน 3–5 ปี 

เปูาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑ “ประเทศไทย 4.0”คือการขับเคลื่อน5 กลุํมเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเปูาหมายให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา3-5 ปีข๎างหน๎า เป็นการเปลี่ยน“ปัญหาและความท๎าทาย” ให๎เป็น

“ศักยภาพและโอกาส” ในการสร๎างความมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนให๎กับประเทศอยํางเป็นรูปธรรมเชํนเปลี่ยนจากปัญหาการเข๎าสูํ

สังคมผู๎สูงอายุ ให๎เป็นสังคมผู๎สูงอายุที่มีพลัง(Active Aging)การพัฒนาหุํนยนต๑ทางการแพทย๑ การยกระดับเมืองให๎เป็น

Smart City การเปลี่ยนสินค๎าโภคภัณฑ๑ตํางๆเชํนข๎าวยางพารา น้ําตาลมันสําปะหลังให๎กลายเป็นอาหารสุขภาพ

(Functional Foods)หรือผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร(Nutraceutics)ที่มีมูลคําสูงการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมให๎เป็น

การเกษตรแมํนยําสูง(Precision Farming)และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้ํา เป็นต๎น 

กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย4.0”มี3 ประเด็นที่ส าคัญ 

1.เป็นจุดเริม่ต๎นของยุทธศาสตร๑ชาต ิ20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศท่ีมั่งคั่งมั่นคงและยัง่ยืน  
2.เป็น“Reform in Action”ที่มีการผลักดันการปฏริูปโครงสร๎างเศรษฐกิจการปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ

การปฏิรปูการศึกษาไปพร๎อมๆกัน 
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3.เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคสวํนภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขําย

พันธมิตรทางธุรกิจการวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลกภายใตห๎ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ“รู๎จักเตมิรู๎จักพอและ

รู๎จักปัน” 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                                                                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
ได้มีพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ตอน
หนึ่งว่า  

       “...พอเพียง มีความหมายกว๎างขวางยิ่งกวํานี้อีก 
คือ      คําวําพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคํนั้นเอง คนเราถ๎าพอใน 
      ความต๎องการก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อย 
      ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน๎อย ถ๎าประเทศใดมีความคิดอัน 
               นี ้มีความคิดวําทาอะไรต๎องพอเพียง หมายความวํา 
               พอประมาณ ซื่อตรง ไมํโลภอยํางมาก คนเราก็อยูํเป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได๎ แตํวําต๎องไมํไปเบียดเบียนคนอ่ืน... 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php. 
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได๎รับการเชิดชูสูงสุด จากองค๑การสหประชาชาติ (UN)โดยนายโคฟี อันนัน 
ในฐานะเลขาธิการองค๑การสหประชาชาติ ได๎ทูลเกล๎าฯถวายรางวัล The Human Development Lifetime 
Achievement Award แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549 และได๎มีปาฐกถาถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวําเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได๎จากการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตนเอง สูํหมูํบ๎าน และสูํ
เศรษฐกิจในวงกว๎างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่มีประโยชน๑ตํอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องค๑การ
สหประชาชาติได๎สนับสนุนให๎ประเทศตํางๆที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศยึดเป็นแนวทางสูํการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํรัชกาลที่ 9 นี้ นับวําเป็นแนวคิดสําคัญท่ีสุดใน
การสอนคน ซึ่งนามาประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน  
 ซึ่งคํานิยาม ความพอเพียงจะต๎องประกอบด๎วย 3 คุณลักษณะพร๎อมๆ กัน คือ  
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อ่ืน เชํน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูํในระดับพอประมาณ  
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 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต๎องเป็นไปอยํางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข๎องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ 
อยํางรอบคอบ  
 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ตําง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และ
ไกล  

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ัง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  

 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ที่เก่ียวข๎องอยํางรอบด๎าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ  
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย๑
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช๎สติปัญญาในการดาเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร๎อมรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด๎านทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล๎อม ความรู๎และเทคโนโลยี  
 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  
 ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีได ๎แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจ พอเพียงกับ
การศึกษา” เพ่ือประโยชน๑ตํอ นักเรียน ครู อาจารย๑ ผู๎บริหารสถาน ศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป วําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ปรัชญาที่พระราชทานให๎คนไทยใช๎เป็นหลักคิดและหลัก 
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพ่ือให๎เกิดสมดุลในชีวิต ในครอบครัว ในโรงเรียน ในประเทศ โดยตั้งสมมุติฐาน ที่วํา
ทุกสิ่งอนิจจัง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงมาจากนอกประเทศ กับในประเทศ นอกโรงเรียนกับ
ในโรงเรียน นอกครอบครัวกับในครอบครัว แล๎วทรงชี้วําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบ 4 ด๎านด๎วยกัน 
คือ ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และทางวัฒนธรรม ผลกระทบทางวัตถุ อาจจะหมายถึงทางเศรษฐกิจทางการ
เงินก็ได๎ สํวนผลกระทบ ทางสังคม ให๎นึกถึงความเข๎มแข็งของโรงเรียนของทําน ที่ไมํมีเด็กติดยาเสพติด เลย 
หมายถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพ สังคมของโรงเรียนเข๎มแข็ง หรือพูดถึงครอบ ครัวครูที่ไมํมีหนี้เลย ก็หมายถึงวํา
สังคมครอบครัวเข๎มแข็ง สํวนผลกระทบทางสิ่ง แวดล๎อมที่ชัดเจนคือเรื่องความสะอาด ความมีวินัย เชํน การ
รักษาต๎นไม๎ การปลูก ต๎นไม๎ให๎เด็กได๎รํมในโรงเรียน ห๎องส๎วมสะอาด ขณะที่ผลกระทบทางวัฒนธรรม คือ 
วัฒนธรรมจากนอกประเทศท่ีจะเข๎ามาทาลายวัฒนธรรมไทย จึงต๎องรักษา วัฒนธรรมของเราให๎เข๎มแข็ง  
 “คุณธรรม” รากเศรษฐกิจพอเพียง  
 ภูมิค๎ุมกันในตัวเราที่ดีก็คือ empowerment คือ ทาให๎เข๎มแข็ง เข๎มแข็งทางการเงิน ก็คือวํา ครอบครัว
ต๎องมีเงินออม ไมํใชํมีหนี้ ถ๎ามีหนี้ก็คือ เป็นเรื่องของ ความอํอนแอ แตํถ๎ามีเงินออมมากก็เป็นเรื่องของความ
เข๎มแข็ง โดยมีเงื่อนไข สําคัญคือเรื่องคุณธรรม เพราะการที่คนขี้โกง เอาเงินไปใช๎แล๎วก็ประสบความสุข ความ
รํารวย ซึ่งผิดกับหลักการดังกลําว เพราะผิดเงื่อนไข คือ เรื่องคุณธรรม โรงเรียนไหนจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ จะต๎องไปสร๎างคุณธรรมใน โรงเรียนกํอน ตั้งแตํผู๎อานวยการลงไปถึงภารโรง เด็กทุกคน ครูทุกคน 
ต๎องม ีคุณธรรม  
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 โรงเรียนต้องพร้อมท างานหนัก  
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชดํารัสวํา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารง
อยูํและ ปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให๎ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกา
ภิวัตน๑ แตํพระองค๑ไมํได๎ทรงต๎อง การให๎เราจนอยูํอยํางนั้นตลอดไป ไมํใชํให๎เราปิดประเทศ แตํมีคนเข๎าใจผิด
เยอะมาก เพราะความจริงแล๎วเป็นแนวทางปฏิบัติตนสําหรับประชาชนทุกระดับ โดยยึด ทางสายกลางให๎ก๎าว
ทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน๑ ไมํได๎บอกวําให๎เราเอาปรัชญานี้ไป ใช๎แล๎วก็ หงอย จ๐อย อยูํนั่น ตรงกันข๎ามต๎อง
กระตือรือร๎น ต๎องทํางานหนัก ถ๎าจะ เอาปรัชญานี้ไปใช๎ ต๎องถามตัวเองกํอนวํา โรงเรียนของทํานพร๎อมจะ
ทํางานหนัก หรือไม ํ 
องค์ประกอบ บันไดสู่เป้าหมาย  
 องค๑ประกอบของความ พอเพียงมี 3 องค๑ประกอบ คือ  
 1. ความพอประมาณไมํสุดโตํง จะลงทุน จะซื้อของ ต๎องพอประมาณ  
 2. ต๎องมีเหตุผลอธิบายได๎  
 3. ต๎องสร๎างระบบภูมิคุ๎มกันที่ดีตํอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
ภายใน  
เรามีเงินงบประมาณอยูํก๎อนหนึ่ง เรา ต๎องการจะทําห๎องแล็บ คอมพิวเตอร๑ จะลงทุนเทําไหรํดี คําถามแรกคือ มี
เหตุผลไหมที่จะต๎องทําคอมพิวเตอร๑ใหมํ ถ๎ามีก็โอเค แล๎วเราจะใช๎งบประมาณสักเทําไหรํ ถึงจะพอประมาณ 
และจะเหลืออีกเทําไหรํ สํวนความพอประมาณ ก็คือความพอดี พอเหมาะตํอความจําเป็น พอควรแกํอัตภาพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เคยม ีพระราชดํารัสวํา “พอเพียงของฉันคือพอควรแกํอัตภาพ ถ๎าเขาเป็นเศรษฐี
แสนล๎าน เขาจะซื้อกระเป๋าถือ 30,000 บาท เรื่องของเขา แตํเรามีเงิน 12,000 บาท แล๎วเราจะไปซื้อ
กระเป๋า 3,000 บาท อันนี้ไมํพอควรแกํอัตภาพ แล๎ว”  
  
 สร้างภูมิคุ้มกันให้โรงเรียน  
 ระบบภูมิคุ๎มกันทางด๎านวัตถุ ด๎านธุรกิจ ฐานะการเงิน ภูมิคุ๎มกันด๎านสังคมครอบครัวเข๎มแข็ง โรงเรียน
เข๎มแข็ง ชุมชนเข๎มแข็ง หมายความวําภูมิคุ๎มกันเราดี ใครจะเอายาเสพติดมาขายหน๎าโรงเรียน นักเรียนเราก็ไมํ
รับ เพราะวําเราสร๎างภูมิค๎ุมกันสังคมตรงนี้ไว๎ดีมาก เราสร๎างสํานึกไว๎ดีมากให๎แกํนักเรียนทุกคนตลอดเวลา อันนี้
คือภูมิคุ๎มกัน ตํออบายมุขทั้งหลาย ภูมิคุ๎มกันตํอเหตุร๎ายทั้งหลาย ไมํตกเป็นเหยื่อของอบายมุข มีความรัก
สามัคคีกันในโรงเรียน เกื้อกูลกัน ภูมิคุ๎มกันด๎านสิ่งแวดล๎อมก็เหมือนกัน คือ มีความรู๎วิชาการด๎านสิ่งแวดล๎อม 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นตัวอยํางของการนําเอาพฤกษศาสตร๑เข๎าไปในการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน  ซึ่งเป็น
การสร๎างภูมิค๎ุมกัน หรือความเข๎มแข็งทางด๎านสิ่งแวดล๎อม แล๎วนํามาถํายทอดทางด๎านวิชาการได๎  
 
 สิ่งแวดล้อมโรงเรียน  
 เรื่องสิ่งแวดล๎อมโรงเรียน อยาก ฝากไว๎ 2 เรื่อง คือ  
 1. เรื่องความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม โรงเรียน ในอดีตเคยมีขําวเรื่องกําแพงพังทับนักเรียนตาย บาง 
โรงเรียนเลี้ยงจระเข๎ไว๎แล๎วผู๎ปกครองไปฟูองศาลก็มีมาแล๎ว เราต๎องนึกถึงเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียนกํอน  
 2. เรื่องความสะอาด และการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม คนเป็น ผอ.โรงเรียน มีหน๎าที่ต๎องเดินดูโรงเรียน
อยํางน๎อยวันละ 2 รอบ ดูห๎องน๎า ดูรั้วโรงเรียนตรงไหนมันหัก มันพัง มันผุ ต๎นไม๎ต๎นไหนจะหักมาทับนักเรียน
หรือไม ํรวมถึงความปลอดภัยในสํวนของบํอน้ํา สระน้ํา เพราะเด็กไทยจมน๎าตายเป็นหนึ่งใน 3 ของสาเหตุการ
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เสียชีวิตของเด็ก ไทยในทุกปี ขณะที่ภูมิคุ๎มกันทางวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนมีหน๎าที่สําคัญตํอประเทศ ชาติอยําง
มาก จะต๎องทาให๎เด็กทุกรุํนศรัทธาและมั่นคงในวัฒนธรรมไทย ในขณะ เดียวกันต๎องเข๎าใจและเป็นมิตรตํอ
วัฒนธรรมอื่น เพ่ือความเป็นไทย และความเป็น คนไทยจะได๎ยั่งยืน  
 
 เงื่อนไขหัวใจหลัก  
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรง มีพระราชดํารัสถึง แนวทางการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงให๎ได๎ผลดี 
วําม ี3 เงื่อนไข คือ  
 1. หลักวิชา โดย พระองค๑ทํานจะทําอะไร ทรงอาศัยหลักวิชาเสมอ ไมํได๎ทาตามอารมณ๑ ไมํได๎ทํา ตาม
กระแส ไมํได๎ตัดสินใจตามผลประโยชน๑ของใคร แตํใช๎หลักวิชาเพ่ือให๎เกิด ประโยชน๑สูงสุดแกํทุกคน การทําอะไร
จะต๎องทําวิจัยให๎แนํกํอน กํอนที่จะเผยแพรํ ให๎ราชการนําไปเผยแพรํตํอ แตํของประเทศเราไมํ จะทําอะไรทุก
จังหวัดทําเหมือนกัน 40,000 โรงเรียนทําเหมือนกันซึ่งไมํใชํ  
 2. เงื่อนไข คุณธรรม ต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑ สุจริต  
 3. เงื่อนไขในการดําเนินชีวิต ต๎องรอบรู๎ ดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน เรื่อง ความเพียร  
 
 สร้างเด็กเน้นดี-เก่ง  
สําหรับผลข๎อ 2. การระเบิดจากข๎างใน คือ เวลาจะไปพัฒนาท๎องถิ่นไหน ต๎องทําให๎ประชาชนที่นั่นเกํง ไมํใชํเอา 
ความเจริญจากข๎างนอกไปพอก ในโรงเรียนก็เชํนกัน สิ่งที่เราจะทําให๎เปิดจากภาย ใน คือ ทําให๎นักเรียนทุกคน
เป็นเทวดาให๎ได ๎คือทําให๎เป็นคนดี คนเกํง การจะไป พัฒนาโรงเรียน แตํเด็กจน ไมํมีอาหารกลางวันกิน เด็กจะ
เรียนได๎อยํางไร ถามวํา เด็กที่หิวมากๆ จะเรียนรู๎ เรื่องหรือ เพราะฉะนั้นถ๎าจะพัฒนาโรงเรียนต๎องถามกํอน วํา
เด็กสุขภาพเป็นอยํางไร การกิน การอยูํ พอไหม มีความทุกข๑หรือเปลํา การจะ พัฒนาอะไรต๎องเริ่มต๎นจากสิ่งจา
เป็นที่สุดของประชาชนเข๎ามากํอน ได๎แกํ สุขภาพ สาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สิ่งจําเป็น
ในการประกอบอาชีพตามมา  
 รู้-รัก-สามัคคี  
 วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัว คือ ทาให๎งําย อยําทาให๎ซับซ๎อน มี นักบริหารบางคนทํา
เรื่องเล็กให๎เป็นเรื่องใหญํ แตํมีนักบริหารหลายคน ทําเรื่องใหญํให๎เป็นเรื่องเล็ก คนบางคน มองทุกปัญหามี
ทางออก แตํก็มีบางคน มองทุกทางออกมีปัญหา ไมํติดตํารา ใช๎อธรรม ปราบอธรรม ปลูกปุาในใจคนกํอน และ
ต๎องมุํงประโยชน๑ของคนสํวนใหญํเป็นหลัก การมีสํวนรํวม ขาดทุนคือกาไร การบริหารรวมที่จุดเดียว ทรงมีพระ
ราช ดาริให๎บริหารเป็นการบริการด๎วยและบริหารที่จุดเดียว บริการที่จุดเดียว บริหาร แบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง 2 
ระดับท้ังระดับบริหาร และระดับบริการ สุดท๎ายคือ รู๎ รักสามัคคี สํวนมากเราจะพิมพ๑ติดกัน 3 ตัว แตํความจริง
ความหมายมันแยกกัน คือ  รู๎-การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น เรา ต๎องรู๎เสียกํอน รู๎ถึงปัญหา และรู๎ถึงวิธีแก๎ปัญหา 
รัก-เมื่อเรารู๎ครบถ๎วนกระบวนความแล๎ว จะต๎องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหานั้นๆ ต๎องเกิด
ฉันทะในนั้น พอรู๎หมด รู๎วิธีแก๎ปัญหาแล๎วท๎อ ฝืนทาก็ไมํได๎งาน แตํเมื่อรู๎ปัญหาแล๎ว ต๎องสร๎าง ฉันทะ สามัคคี-
หลังจากนั้น แล๎วพอจะลงมือทํา  การลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวํา เราจะทาคนเดียวไมํได๎ เราต๎องทํา
รํวมกันเป็นองค๑กร เป็นหมูํคณะ จึงจะมีพลัง จะแก๎ปัญหาให๎ลุลํวงไปได๎ ด๎วยดี  
 ครูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ครูทํานหนึ่งได๎ให๎แงํคิดเกี่ยวกับครูในปัจจุบันไว๎อยํางนําสนใจวํา “ในการจัดการเรียนรู๎ในปัจจุบันครูมี
บทบาทสําคัญมากขึ้นไมํเพียงแตํเป็นผู๎สอนให๎ความรู๎แกํเด็กๆแตํครูควรเป็นผู๎ที่ทาตนเป็นแบบอยํางในด๎านการ
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ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันสังคมตราหน๎าวําครูเป็นหนี้ ครูใช๎ชีวิตไมํพอเพียง นั่นก็เป็นเพียงบางสํวนของครูที่มี
ภาระมากล๎น จนไมํสามารถแก๎ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของชีวิตตนเองได๎ หลายคนบอกวําเป็นเพราะครูใช๎ชีวิต
อยํางฟุุมเฟือย ทาตัวตามสบายมีอะไรให๎กู๎ก็กู๎หมดจนมีหนี้สินมากมาย แตํในมุมมองของคนที่มีอาชีพนี้มา
ยาวนาน ได๎มองเห็นวําเพราะคุณครูมีภาระที่ต๎องรับผิดชอบมากมาย รวมทั้งครูต๎องรักษาภาพลักษณ๑ของความ
เป็นตัวตนของคนท่ีจะต๎องดูดีในสายตาของศิษย๑ ครูจึงทําตัวหรือทําตัวแยํๆไมํได๎ ขณะที่เงินเดือนครูไมํมากมาย 
แตํภาระคําใช๎จํายที่รุมล๎อมมากมายแล๎วครูจะไมํเป็นหนี้ได๎อยํางไรข๎อนี้ก็นําคิดมาก  ก็เลยขอเสนอแนวคิดที่วํา
แม๎ครูจะมีหนี้สิน แตํในทางการดาเนินชีวิตหากครูรู๎จักนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎กับ
ตนเองรู๎จักการดาเนินชีวิตอยํางพอเพียงไมํฟุุมเฟือยคิดวําหนี้สินของครูคงคํอยๆหมดไป  วิถีหนึ่งที่อยาก
เสนอแนะเพ่ือการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม นอกจากอ๎างอิงแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค๑
ทํานแล๎ว ..คงไมํพ๎น.. การรู๎จักตนเอง หากครูรู๎จักตนเอง อะไรๆที่เป็นปัญหาก็จะคํอยๆหมดไป หนทางแหํง
ปัญหาสํวนตัวครูต๎องรู๎จักการคิดแก๎ไข เมื่อปัญหาสํวนตัวคลี่คลาย การปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือชํวยเหลือเด็กๆก็จะทาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การจะจัดการเรียนการสอนให๎ได๎ดีนั้นครูคงต๎องจัดการกับปัญหาสํวนตัวให๎คํอยคลี่คลายไปด๎วยดี
เสียกํอน เมื่อปัญหาสํวนตนคํอยคลี่คลายหรือคํอยๆหมดไป ก็มาเรียนรู๎วําจะชี้แนะแนวทางให๎เด็กๆที่เป็นศิษย๑
ของตนดําเนินชีวิตไปได๎อยํางไรจึงจะถูกทาง ทํามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมล๎อม ครูควรนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสํงเสริมให๎นักเรียนนําไปใช๎อยํางเป็นรูปธรรมให๎มากขึ้น  สิ่งสําคัญในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํห๎องเรียน นอกจากครูทําความเข๎าใจในทฤษฎีให๎ถูกต๎องชัดเจนดีแล๎ว สิ่งสําคัญอีกอยํางก็คือ
ความจริงใจกับศิษย๑ หากครูมีความจริงใจ หมั่นคิดหาวิธีการที่จะถํายทอดให๎เหมาะกับสภาพความเป็นอยูํของ
เด็กๆการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชั้นเรียนโดยอยูํบนพ้ืนฐานของความเข๎าใจ  จริงใจ และ
นํามาประยุกต๑ใช๎อยํางเหมาะสมยํอมนําซึ่งความสําเร็จ....ใครมีแนวคิดดีๆที่จะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํชั้นเรียนโดยวิธีที่สามารถปฏิบัติได๎จริง....ขอความกรุณาชํวยเสนอแนวคิดเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูํ
กันและกัน  
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 การจัดการเรียนรู๎ครูสามารถสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู๎ใน
ห๎องเรียน และการประยุกต๑หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนอกห๎องเรียน จึงจําเป็นต๎อง
มีกระบวนการหลํอหลอมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจอยํางถูกต๎อง มีความเชื่อมั่น เห็นประโยชน๑และสามารถ
นําหลักการนี้ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อาทิเชํน  
 -การระดมความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 -การจัดการเรียนการสอน และการสร๎างองค๑ความรู๎ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 -การจัดนิทรรศการ การสาธิต และตัวอยํางของความสําเร็จตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 -การจัดการ การผลิต/การบริโภค ในโรงเรียน/ชุมชน ให๎เกิดความพอเพียง และสมดุล กินพอดี อยูํ
พอดี เชํน โครงการอาหารกลางวัน การสํงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย๑/เกษตรผสมผสาน บนพ้ืนฐานของการ
พ่ึงตนเอง การรักษาสมดุลของสังคม และธรรมชาติ   
 -การพัฒนาอาชีพ/สร๎างรายได๎เสริม โดยประยุกต๑ใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด หรือโดย
การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสม หรือ ตํอยอดกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
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 -การจัดการ และการจัดระบบองค๑กรความรํวมมือทางการเงิน การผลิต การตลาด เชํน การทาบัญชี
รายรับ – รายจําย – เงินออม การบริหารจัดการการเงินออมให๎ได๎ดอกผล การจัดตั้งสหกรณ๑รูปแบบตําง ๆ การ
จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เป็นต๎น  
 -การจัดการ (รักษา/ฟ้ืนฟู) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ขยะ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนอยําง
ยั่งยืน โดยใช๎หลักวิชาการ ความประหยัด ความรอบคอบ  
 -การจัดการระบบพลังงานของโรงเรียน/ชุมชน ให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น (ประหยัด ผลิตเอง/
ทดแทน)  
 -การอนุเคราะห๑เกื้อกูล ชํวยเหลือ คนยากจน ผู๎ด๎อยโอกาส (เชํน ผู๎ปุวยโรคเอดส๑ เด็กกาพร๎า เด็ก
ยากจน)ในสังคม ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 -การสร๎างจิตสานึก รักท๎องถิ่น รักชุมชน เชํน การรักษา/ฟ้ืนฟู ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน การสร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ มีสํวนรํวมในการพัฒนา
ชุมชน  
 -การจัดทําแผนการเรียนรู๎ที่นาคุณธรรม 8 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาประยุกต๑ ใช๎
ในการเรียนการสอน ได๎แกํ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย๑ สะอาด วินัย สุภาพ สามัคคี มีน๎าใจ  
 -การสร๎างจิตสานึกรักชาติ – ศาสน๑ – กษัตริย๑ เชํน รณรงค๑การเห็นคุณคําของสินค๎าไทย การเรียนรู๎
ประวัติ ความเป็นมาของชาติ ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย๑ การเข๎ารํวมในกิจกรรมทางศาสนาตําง 
ๆ การเรียนรู๎คาสอนในศาสนา การฝึกปฏิบัติธรรม เป็นต๎น  โดยการจัดการเรียนรู๎ผํานการบูรณาการในสาระ
การเรียนรู๎วิชาตําง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
เป็นนามธรรมมาประยุกต๑ใช๎อยํางเป็นรูปธรรม และสะดวกตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
 ครูตัวอย่างด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ครูตัวอยํางที่ดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในที่นี้คือคุณครูพรรณา แสงนภาเพ็ญ ซึ่งมี
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและแบบอยํางที่ดีจากคุณแมํ ทําให๎
ครองตนโดย รู๎จักประมาณตนรู๎จักใช๎เหตุผลพิจารณาทุกเรื่องอยํางมีสติรอบคอบ มีภูมิคุ๎มกันที่ดีโดยเฉพาะการ
เป็นคนขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู๎จักหน๎าที่ อดทน รู๎จักคิดสร๎างสรรค๑ ประหยัด ภายใต๎เงื่อนไขที่วํา 
เป็นคนใฝุรู๎ ชํางสังเกต และมีคุณธรรม 10 มีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
วิธีการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวฯ มาประยุกต๑ใช๎เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบ
ความสําเร็จในการสอนแบบโครงงานคุณธรรม ผลงานเดํนในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีการศึกษา 2549 เป็นที่ปรึกษาเยาวชนทําดีถวายในหลวง โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานเสียงเพลงเสียงธรรมตามรอยพระยุคลบาท ของกลุํมสุจริตไตรทวารได๎รับรางวัลเหรียญทองดีเดํนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550 เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและรางวัลเหรียญทองระดับภาค ซึ่งมีการเผยแพรํผลงาน
บทความเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลงานทางวิชาการอ่ืนๆใน  
http://gotoknow.org/blog/coin  
 ทํานที่สองคุณครูจรรยา ธนะนิมิตรได๎รับรางวัล “ครูเกียรติคุณ” ผู๎ตามรอย “ครูแหํงแผํนดิน” 
โครงการเชิดชู “ครูเกียรติคุณ” ผู๎ตามรอย “ครูแหํงแผํนดิน” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งครูจรรยาเกิดแนวคิดที่วํา ครูต๎องมีจิตวิญญาณ
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แหํงความเป็นครูต๎องทุํมเทเสียสละเพ่ือชํวยเหลือดูแลศิษย๑อยํางตํอเนื่องทุกด๎าน ทุกคนโดยไมํเลือกปฏิบัติ มุํง
สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนหันมาทากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมถึงจะต๎องเหนื่อยและบางครั้งต๎องเสียสละทั้ง
เวลาและทรัพย๑สินเงินทอง แตํผลที่ปรากฏคือ เด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งด๎านความ
ประพฤต ิคุณธรรมจริยธรรม การละอายตํอบาป ซึ่งจะสํงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและจะสํงผลถึง
คุณภาพของบุคคลากรของประเทศชาติในอนาคต  
 
 สรุปได๎วําครูควรต๎องดํารงชีวิตให๎เป็นแบบอยํางทั้งด๎านการปฏิบัติตนอยํางเหมาะสม การครองตนและ
ครองงานให๎มีคุณคําบนพ้ืนฐานความเชื่อที่วํา “ การมีชีวิตที่มีความสุขอยํางยั่งยืนขึ้นอยูํกับคุณคําของคน”ผู๎
ประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน และครอบครัว ยํอมรับใช๎ผู๎อ่ืนได๎ดี มีจิตใจกว๎างขวาง ไมํติดยึดกับตําแหนํง
และอานาจ การมีวินัยในตนเอง และการแบํงเวลาเป็น ทาให๎คนเราสามารถใช๎เวลาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงของเราก็อาจมีคํามากกวําหนึ่งวันของผู๎ที่ไมํมีวินัยในตนเอง  ประกอบกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกัน การพิจารณาตนเองอยูํเสมอ 
และไมํมีทิฐิพรอ๎มที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก๎ไขให๎ถูกต๎อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน๎อย
ที่สุด”  

รวบรวมโดย ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล 
 
1.9 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวํา ข๎อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค๑ เพ่ือใช๎เป็นเกณฑ๑ในการสํงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.๐๐ ขึ้นไป 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน ชุมชน ที่มีตํอคุณภาพของผู๎เรียน 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎าน

อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตํคําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.6 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนํวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.7 ร๎อยละของผู๎สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข๎า 
 ตัวบํงชี้ที่ 1.8 ร๎อยละของผู๎สําเร็จการศึกษาที่ได๎งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตํอภายใน 

1 ป ี
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 ตัวบํงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนํวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู๎รับบริการที่มีตํอคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตังบ่งชี้ 

 ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช๎และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ๑ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน๑ของสถานศึกษา  และ

การใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย๑วิทยบริการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑และคอมพิวเตอร๑ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.1๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบํงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขํายทั้งใน

ประเทศและ หรือตํางประเทศ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตังบ่งชี้  

 ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรืองานวิจัย 
ของผู๎เรียน 

 ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรืองานวิจัย 
ของคร ู
มาตรฐานที่ 6 ด้านการฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
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 ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย๑ สํงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 ตัวบํงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสํงเสริมด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด๎านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตังบ่งชี้ 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 
 
 

1.10 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยหนํวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุํงให๎มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น  

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
พื้นฐาน 

1. ผู๎สําเรจ็การศึกษาได๎งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกีย่วข๎อง 
ภายใน 1 ปี 

ผลการจัดการศึกษา 

2. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จําเป็นในการทํางาน 
3. ผู๎เรียนผํานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค๑กรที่เป็นท่ียอมรับ 
4. ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ๑ของผู๎เรียนที่ได๎นําไปใช๎ประโยชน๑ 
5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ๑สร๎างสรรค๑ หรืองานวิจัยของครูที่ได๎
นําไปใช๎ประโยชน๑ 
6. ผลการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสํงเสริมการพัฒนาทักษะของผู๎เรียน 
7. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง การจัดการเรยีนการ

สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ 

8. ผลการปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการและผู๎บริหารสถานศึกษา 
       8.1 ผลการปฏิบัติหนา๎ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
       8.2 ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 
9. ผลการใช๎ระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
1๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 



 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒|    

 

38 สํวนท่ี 2 ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

12. ผลการสร๎างการมีสํวนรํวมในการประกันคุณภาพ การประกันคณุภาพ
ภายใน 13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ 

14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจดุเน๎นและจดุเดํนของ 
สถานศึกษา 
   14.1 ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปาูหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
   14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนน๎และจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ของ
สถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
มาตรการส่ง 

เสริม 

15. ผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ผลการจัดการศึกษา 

16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
17. การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 

การบริหารจัดการศึกษา 
18. การสร๎างการมีสํวนรํวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
1.11 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบุรี 
ประวัติความเป็นมา  
 เพชรบุรี เป็นเมืองที่เคยรุํงเรืองมาตั้งแตํสมัยโบราณและเป็นเมืองหน๎าดํานที่สําคัญของไทยในกลุํมหัว
เมือง ฝุายตะวันตก มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวตํางประเทศ เชํน ชาววิลันดา เรียกวํา“พิพรีย๑” ชาวฝรั่งเศส
เรียกวํา “พิพพีล๑” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันวําชื่อ “เมืองพริบพรี” คงเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี  ชื่อ 
“เพชรบุรี” มีปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแตํสมัยพระเจ๎าชัยวรมันที่ 7 ที่มาของชื่อมีที่มาได๎2 ทาง ทางแรกเป็น
การเรียกตามชื่อแมํน้ําเพชรบุรี สํวนอีกทางหนึ่งเป็นการเรียกตามตํานานที่เลําสืบกันมาวําในสมัยโบราณเคยมี
แสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที่เขาแดํน ทําให๎คนเข๎าใจวํามีเพชรพลอยบนเขานั้นเมืองเพชรบุรีมีศิลปะวัตถุ
มากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงวําเพชรบุรีเคยเป็นบ๎านเมืองที่มีผู๎คนอาศัยอยูํเป็นชุมชนถาวรมาตั้งแตํสมัยทวาร
วดี 
 ขนาด ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไรํ  ตั้งอยูํทาง
ตอนใต๎ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดตํอจังหวัดใกล๎เคียงและประเทศเพ่ือนบ๎าน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรีและอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ทิศใต๎ ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
 ทิศตะวันออก ติดกับอําวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหํงสหภาพเมียนมาร๑ (พมํา) 
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ค าขวัญจังหวัดเพชรบุรี  
  เขาวังคูํบ๎าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ําศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม 
วิสัยทัศน์ 
 แหลํงผลิตอาหารและการทํองเที่ยวชั้นนําของ ASEAN 
พันธกิจ 
 1) ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 2) เรํงพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูํมาตรฐานเมืองนําอยูํ 
 3) ยกระดับการทํองเที่ยวให๎มีชื่อเสียงระดับ Top Ten ของ ASEAN 
เป้าประสงค์ 
 1) สินค๎าเกษตร/อาหารได๎มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ๑นานาชาติ 
 2) จ.เพชรบุรี ผํานเกณฑ๑เมืองนําอยูํ 
 3) จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่เปูาหมายการทํองเที่ยวของคนในภูมิภาค ASEAN 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) เกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัยกลยุทธ์ 
  - สํงเสริมการผลิตสนิค๎าเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ที่ปลอดภัยได๎มาตรฐาน และลดต๎นทุนการผลติ 
  - จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําให๎มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
  - สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑แปรรูปทั้งในและตํางประเทศ 
  -เสริมสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการเกษตรแกํเกษตรกร และสํงเสริมให๎เกษตรกรลดการใช๎ปุ๋ยเคมี 
โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย๑ทดแทน 
 2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ (อ๎างอิง : เกณฑ๑ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 5 ด๎าน คือ ความปลอดภัย ธรรมาภิบาล ความสะอาด  วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต มีที่มาจาก 
สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา : สทพ. หรือ LocalDevelopment Institute : LDI) 
 1) กลยุทธ๑ 
 - พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปูองกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แมํน้ํา  
 - เสริมสร๎างความมั่นคง ความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
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 - เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข๎มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร๎าง 
 - สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
 - สร๎างสุขภายใต๎แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 - การอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นอัตลักษณ๑ดีงาม 
 3) การท่องเที่ยวชั้นน าของภูมิภาค ASEAN 
     (1) กลยุทธ๑ 
          - สํงเสริมให๎ จ.เพชรบุรี เป็นแหลํงทํองเที่ยวของกลุํมครอบครัว กลุํมผู๎ชื่นชอบการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นศูนย๑กลางการจัดประชุมและสัมมนา 
          - พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว 
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ 
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 “วิชาการเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  น๎อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 “วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานในภูมิภาค”    

พันธกิจของสถานศึกษา   
1. จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาการทํองเที่ยวโรงแรม การบริการให๎กับนักเรียน อยํางตํอเนื่อง เป็นระบบ   
     โดยระดมทรัพยากรรํวมกันระหวํางสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน  
2. สร๎างความรํวมมือกับสถานประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวโรงแรมและบริการให๎เกิดความเข๎มแข็งเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพให๎มีความหลากหลายเพ่ือให๎

ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะควบคูํกับคุณธรรม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจําวัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีให๎มีความก๎าวหน๎า 

ในวิชาชีพอยํางมั่นคง 
5. พัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบตํางเพ่ือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

Long Life  learning ) 
 6.  พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎วิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
          สิ่งแวดล๎อมสูํการเป็นสถานศึกษาสีเขียว Green College  
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 มีความคิดสร๎างสรรค๑มํุงมั่นบริการ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผู๎นําวิชาการ วิชาชีพ ด๎านบริการ 

เปูาประสงค๑ 

    1.ด๎านการพัฒนาผู๎เรียนและผู๎สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 2. การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

    3.  ด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 4.  ด๎านการบริการวิชาชีพสูํสังคม 

 5.  ด๎านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

 6.  ด๎านภาวะผู๎นําและการจัดการ 

7.  ด๎านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. ด๎านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได๎ดําเนินการดังนี้ 

1.1 จัดทําระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ระบบกิจกรรมผู๎เรียน และระบบการเรียนรู๎เข๎ามา
ใช๎ในสถานศึกษา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชา โดยพัฒนาในทุกรายวิชา 
1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
1.4 จัดทําโครงการความรํวมมือกับหนํวยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ด๎านบุคลากร สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง โดย ศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้น เข๎ารํวมฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มุํงพัฒนาความรู๎ 
เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในองค๑กร เพ่ือนําไปสูํการจัดการความรู๎ (KM) 

3. ด๎านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใช๎เทคโนโลยีที่
เอ้ือตํอการเรียนการสอนสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนตั้งใจและสนใจในการเรียนมากขึ้น สํงเสริมให๎ครูพัฒนาและใช๎
สื่อการสอน E-Learning มากขึ้น 

4. ด๎านการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ๑ การจัดสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน๑ของ
สถานศึกษา ให๎พร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลา มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกให๎มี
สภาพนําอยูํ นํามอง เอ้ือตํอการเรียนการสอนตลอดเวลา  
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5. ด๎านประชาสัมพันธ๑ กําหนดให๎มีการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่องทุกชํองทางทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไปได๎รับทราบขําวสารตําง ๆ เกี่ยวกับ
สถานศึกษา มุํงเน๎นการประชาสัมพันธ๑เชิงรุก เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

6. ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถานศึกษามุํงเน๎นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น กํอให๎เกิดเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตนให๎มีให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักศึกษา โดยสํงเสริมสนับสนุนให๎จัดกิจกรรมในสํวนนี้มากข้ึน 

7. ด๎านการบริหารวิชาการ /วิชาชีพแกํชุมชน  กําหนดเป็นนโยบายให๎การสนับสนุนด๎านสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ๑ งบประมาณ เพ่ือให๎บริหารวิชาการ/วิชาชีพแกํชุมชนให๎มากที่สุด โดยให๎ฝุายวิช าการจัดทํา
โครงการตอบสนองความต๎องการชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นประจําทุกภาคเรียน 

8. ด๎านการวิจัยและนวัตกรรม ให๎การสํงเสริม สนับสนุนครูและนักเรียน นักศึกษา จัดทํา
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และนําผลงานมาใช๎พัฒนาสถานศึกษา โดยให๎งบประมาณในการจัดทํา  

9. ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภารสถานศึกษา เพ่ือ
ดําเนินการสร๎างระบบการประกันคุณภาพเต็มรูปแบบ เพ่ือการตรวจประเมินภายในทุกปีการศึกษา พร๎อมทั้ง
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศกึษา 
ผลงานปีการศึกษา 2559 
1. โลํประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาต๎นแบบในการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ 

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ปีการศึกษา2559 โดยหนํวยศึกษานิเทศก๑ 
2. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ระดับ จังหวัด ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ สมาคม

วิทยาศาสตร๑ อาชีวศึกษา  เอสโซํ ประจําปี - 2559 โครงงานวิทยาศาสตร๑เรื่อง การสกัดแพคตินจากเปลือกลูก
ตาลอํอน 

3. รางวัลการประเมินศูนย๑บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว 
4. รางวัล Honor Awards ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑คนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน 

เครื่องสานงานพริบพลี(กระเป๋าตอกผิวมัน) ประเภท หัตถศิลป์ 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันทักษะวิชาชีพ การประกอบอาหารชุด (Set Menu) ระดับภาค  
ผลงานปีการศึกษา 2558 

   1.รางวัลระดับ 5 ดาว ระดบัชาติ การประเมินผลสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศด๎านการบํมเพาะผู๎ประกอบการ  
ประจําปี 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
    2.รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับภาคกลาง การประเมินศูนย๑บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
    3.รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง AEC Master Sauceประเภทที ่7 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับภาคกลาง 
   4.รางวัลรองชนะเลิศ ใบตาลสานกระเป๋า การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
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    5.รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  ใบตาลสานกระเป๋า ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ๑ด๎าน
หัตถศิลป์ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ (ภาคกลาง)  ประจําปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย๑
การค๎าเซียร๑รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
    6.รางวัล  ระดับเหรียญทอง  ใบฝรั่งกําจัดกลิ่นเท๎า ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป การ
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ (ภาคกลาง)  ประจําปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย๑การค๎าเซียร๑รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
    7.รางวัลชมเชย  ระดับเหรียญ ทองแดง  โคมไฟสไตล๑โมเดริ์น   ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านหัตถศิลป์  
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ ภาคกลาง  ประจําปีการศึกษา 2558 ณ   ศูนย๑การค๎าเซียร๑
รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
   8.รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  น้ําสลัดข๎าวไรด๑เบอร๑รี่ ประเภทที่7 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ   ระดับภาคกลาง   ประจําปีการศึกษา 
2558 ณ ศูนย๑การค๎าเซียร๑รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
    9.รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  พลาสต๎างาดํา ประเภทที่7 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ   ระดับภาคกลาง   ประจําปีการศึกษา 
2558 ณ ศูนย๑การค๎าเซียร๑รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
    10.รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง  ตระกร๎าหมากไกลกังวล ประเภทที่11 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผู๎สูงอายุ 
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ   ระดับภาคกลาง   ประจําปีการศึกษา 
2558 ณ ศูนย๑การค๎าเซียรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
    11.โลํเกียรติคุณ สนับสนุน กองกิจรรม งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 7 
ประจําปีการศึกษา 2558 

ผลงานปีการศึกษา 2557 
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

เพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร (น้ําปรุงรสก๐วยเตี๋ยวน้ําแดงเพชรบุรี) 
2. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ประจําปี

การศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร (น้ําปรุงรสก๐วยเตี๋ยวน้ําแดงเพชรบุรี) 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑อาหาร (แปูงปุยฝูายดอกอัญชันกึ่ง
สําเร็จรูป) 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านหัตถศิลป์ (โคมไฟทางตาล) 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านหัตถศิลป์ (โคมไฟไลํแมลงจากไม๎ไผํและ
ฟางข๎าว) 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 สิ่งประดิษฐ๑ด๎านหัตถศิลป์ (กรอบรูปไม๎สะแก) 

7. การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแขํงขันหุํนยนต๑ยุวชนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2557 ระหวํางวันที่ 3-8 ก.ย. 2558 ณ ห๎องเอ็มซีซีฮอลล๑ ห๎างสรรพสินค๎า 
เดอะมอลล๑ บางกะปี กรุงเทพมหานคร 
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8. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส๑ “มหาชัยเกมส๑” ประเภท
กีฬาหมากล๎อม บุคคลหญิง ประจําปีการศึกษา 2557จังหวัด สมุทรสาคร 

9. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส๑ “มหาชัยเกมส๑” ประเภท
กีฬาหมากล๎อม คูํผสม ประจําปีการศึกษา 2557จังหวัด สมุทรสาคร 

10. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน การแขํงขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส๑ “มหาชัยเกมส๑” ประเภทกีฬา
มวยไทยสมัครเลํน ประจําปีการศึกษา 2557จังหวัด สมุทรสาคร 

 
 
ผลงานปีการศึกษา 2556 

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง Honda Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 3 ประจําปี 2556 ณ 
ศูนย๑ขับข่ีปลอดภัยฮอนด๎า พรนุภาพ จังหวัดเพชรบุรี 
 2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง (หญิง) การประชุมวิชาการองค๑การวิชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และการแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 21 
ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดร๎องเพลงสากล (หญิง) การประชุมวิชาการองค๑การวิชีพใน
อนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ และการแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับภาค ภาคกลาง ครั้ง
ที่ 21 ปีกาศึกษา 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดการเลํานิทานพ้ืนบ๎าน ระดับ ปวส. ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดชําง
เพชรบุรี 
 5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1การประกวดการเลํานิทานพ้ืนบ๎าน ระดับ ปวช. ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดชําง
เพชรบุรี 
 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ทัพพีพิชิตข๎าวสวย สิ่งประดิษฐ๑ประเภทภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑
เศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2556 
 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทที่ 3 น้ําสลัดหนามแดง สิ่งประดิษฐ๑ประเภทผลิตภัณฑ๑
สําเร็จรูป ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 
2556 
 8. รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ประเภทที่ 3 ถั่วกรอบแก๎วต๎มยํา สิ่งประดิษฐ๑ประเภทผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป 
ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2556 
2.4 กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

มาตรการที่ 1  สํงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
มาตรการที่ 2  ทวิภาคี 
มาตรการที่ 3  ปฏิรูปการเรียนการสอน 
มาตรการที่ 4  ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร 
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มาตรการที่ 5  สุภาพชนคนอาชีวะ 

กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน 

มาตรการที่ 1  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
มาตรการที่ 2  การสร๎างและการกระจายโอกาส 

กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

มาตรการที่ 1พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่ 4  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 

มาตรการที่ 1  สร๎างความรํวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
มาตรการที่ 1  สร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตํางประเทศ 
 

2.5  ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล ๒ 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ดําเนินการจริงในปัจจุบันประมาณ 47 ไรํ ตั้งอยูํ ณ บ๎านเลขที่ 62 หมูํ 6 บ๎าน
หนองจันทร๑ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  หมายเลขโทรศัพท๑ 032-772461 โทรสาร 032-772461  

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขยายโอกาสของ
การศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษา  ตลอดระยะเวลากวํา
23ปี ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได๎ปฏิบัติงานรํวมกับโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียมโดยมีทํานขวัญแก๎ว วัชโรทัย เป็นผู๎ให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอดทํานได๎เห็นความแออัด
ของสถานที่ ความต๎องการของผู๎เรียนในสายอาชีพเพ่ิมขึ้นในแตํละปีมีผู๎สมัครเรียนปีละ 1,800-2,000คน แตํ
รับได๎เพียง 750คนวิทยาลัยฯเป็นสถานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ควรได๎รับการขยายโอกาสให๎รับนักเรียน
นักศึกษาและเปิดสอนวิชาชีพได๎มากยิ่งขึ้น ทํานขวัญแก๎ววัชโรทัยจึงอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินที่คุณปรียา ฉิมโฉมได๎
ทูลเกล๎าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และ ทรงพระราชทานให๎มูลนิธิการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม
ซึ่งตั้งอยูํที่บ๎านหนองจันทร๑ ตําบลเขาใหญํ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ขนาดพ้ืนที่27ไรํ 1งาน 68ตารางวา 
และดําริให๎วิทยาลัยฯ ได๎ดําเนินการตามแนวพระราชประสงค๑ด๎วยการใช๎ประโยชน๑ที่ดินแปลงนี้จัดตั้งเป็น ..“ 
ศูนย๑การเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติ”  “ทําหน๎าที่เป็นเมืองหน๎าดํานของเมืองหลวงอีกแหํงหนึ่ง” วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวลจึงได๎จัดทําโครงการหารายได๎สร๎างศูนย๑การเรียนรู๎เฉลิมพระเกียรติฯโดยมีทํานขวัญแก๎ว วัช
โรทัย เป็นที่ปรึกษาได๎รับพระบรมราชานุญาตให๎จัดสร๎างพระเครื่องบูชาชุดพระเบญจภาคี ภ.ป.ร.เพ่ือมอบให๎กับ
ผู๎บริจาคทรัพย๑สมทบทุน ปัจจุบันมีเงินสมทบแล๎วกวํา 160ล๎านบาทวิทยาลัยฯ ได๎จัดซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 20ไรํ 
รวมเป็น 47ไรํเศษ  

ตํอมาเมื่อวันที่29ตุลาคม 2551ทํานขวัญแก๎ว วัชโรทัย ได๎หารือรํวมกันกับ นายเฉลียว อยูํสีมารักษ๑
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะที่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพ่ือเยี่ยมชมการจัด
การศึกษารํวมกันระหวํางวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมและได๎ดู
สถานที่ ที่ดิน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา จึงมีมติเห็นชอบตรงกันที่จะตั้งเป็นสถานศึกษาแหํงใหมํเพ่ือรํวม



 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒|    

 

46 สํวนท่ี 2 ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชในมหามงคลสมัยแหํงการครองสิริราชสมบัติครบ 
60ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาโดยจะให๎ชื่อวํา“ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกล
กังวล ” โดยมีวัตถุประสงค๑ที่จะรับนักเรียนที่ด๎อยโอกาสเข๎าศึกษาในสาขาธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอ่ืนในปีตํอไป เพ่ือผลิตกําลังคนสนองความต๎องการตลาดแรงงานด๎านธุรกิจ
บริการในท๎องถิ่นสร๎างงานสร๎างอาชีพโดยให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาอยํางจริงจัง  ใน
ฐานะภาคธุรกิจเป็นผู๎ใช๎แรงงาน นักเรียนที่รับเข๎าศึกษาจะเป็นนักเรียนแบบอยู่ประจ าสํวนหนึ่ง และไปกลับ
สํวนหนึ่งเพ่ือเป็นการฝึกการประกอบอาชีพจริงในสถานประกอบการพร๎อมกับการเรียนควบคูํกันไปวิทยาลัยฯ 
แหํงนี้ก็เปรียบเสมือน“ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษา” ซึ่งจะรับนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห๑ นักเรียนจากหนํวยงานตํางๆที่มีความประสงค๑ขอรับการชํวยเหลือซึ่งจะเป็นไปตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในการชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส 
         สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลในปัจจุบัน ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล ๒ ในปีพ.ศ. 2558  มีพ้ืนที่ดําเนินการทั้งสินประมาณ 47 ไรํ  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษา ปัจจุบันมี
การจัดการศึกษาระบบปกติ และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  การจัดการศึกษาแบํงเป็น  2 ระดับ ได๎แกํ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ได๎แกํ 1. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว  สาขางานการโรงแรม และ สาขางานการทํองเที่ยว  2. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร๑ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ สาขาการบัญชี 4. 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง สาขาวิชาชํางยนต๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว  สาขางาน
การโรงแรม และ สาขางานการทํองเที่ยว  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร๑  สาขาอาหารและโภชนาการ โดย
มุํงเน๎นการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง จะมีสถานประกอบการเข๎ามารํวมบริหารจัดการผลิตกําลังคนที่
มีคุณภาพสนองความต๎องการตลาดแรงงานในท๎องถิ่นและภูมิภาค เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวนักเรียนจะได๎รับการฝึกหัดกับครูฝึกจากสถานประกอบการ ฝึกภาคปฏิบัติจริงในวิทยาลัยซึ่งจะมี
หอพัก มีอาคารโรงแรมที่พักบริการอยูํภายในวิทยาลัย และจะได๎รับการฝึกจริงในสถานประกอบการ 
2.6  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
      ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 
      ชื่อภาษาอังกฤษ WANGKAIKANGWON INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 2 

ที่ตั้งสถานที ่ เลขที่ 62 หมูํที่  6  ถนนเพชรเกษม  ตําบลเขาใหญํ  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัด   สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

      ปีที่กํอตั้ง   2552 
โทรศัพท์ โทร 032–772461 
โทรสาร  032-772462 
เว็บไซต์  www.kkwtech.ac.th 
อีเมล  imfo@kkwtech.ac.th 
สีประจ าวิทยาลัยฯ   สีมํวง-ขาว 
เนื้อที่ของสถานศึกษา   47  ไรํ  
มีอาคาร    รวมทั้งสิ้น  5  หลัง  มีห๎องทั้งสิ้น  12  ห๎อง  อายุ  4  ปี  ได๎แกํ 

mailto:imfo@kkwtech.ac.th
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1. อาคารหอพักนักเรียน     จํานวน  2  หลัง  12  ห๎อง 
2. อาคารวิทยบริการ พื้นที่ 1,920 ตร.ม  2 ชั้น  จํานวน  1  หลัง จํานวน 4 หอ๎ง 
3. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ 4,000 ตร.ม  4 ชั้น   จํานวน  1  หลัง 
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พ้ืนที่ 1,920 ตร.ม 4 ชั้น จํานวน  1  หลัง 
5. อาคารแฟลต 14 หนํวย 4 ยนูิต 4 ชั้น   จํานวน  1  หลัง 
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ผู้อ านวยการ 
นายครองศักดิ์  แย้มประยูร 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมพงศ์  กาศเกษม 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางจตุพร  ตันติรังส ี

       รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
            นายสมพงศ์  กาศเกษม 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
       นางจตุพร  ตันติรังส ี

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางนวรัตน์ สอนดี 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ว่าที่ร.ต.หญิงศิรฝิัน  แตงดี 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวเสาวนิตย์  สิงห์โต 

 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางนวรัตน์  สอนดี 

 

งานบุคลากร 
นางนวรัตน์ สอนดี 

 

งานทะเบียน 
นางสาวจันทรทิพย์  สงัเจียม 

งานปกครอง 
นายพิชยะ  เกียรติมาลา 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายทิวัตถ์  วงศ์อุทุม 

 

งานการเงิน 
นางสาวจันทรทิพย์  สังเจียม 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
น.ส.วารุณี  สุขสวัสด์ิ 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวพรรณทิภา ทับประไพ 

 

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ 
ว่าที่รต.หญิงศิริฝัน  แตงดี 

 

                      งานบัญชี 
นางนวรัตน์ สอนดี 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวพิราวรรณ  ชูสกุล 

 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางสาวนริศรา  เจี้ยมดี 

 

งานพัสดุ 
นางสาวพัชราภรณ์  ตรุษเพชร 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวภัทราวดี  ดอกพิกุล 

 

งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน 
นายยงยุทธ  ซิวฮะหล ี

 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวเสาวนิตย์  สิงห์โต 

 

งานอาคารสถานท่ี 
นางสาวธันยธร  ฉุนอิ่ม 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายวรพงษ์ ทองแดง 

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นางสาวธันยธร  ฉุนอิ่ม 

 

งานความร่วมมือ 
นางสาวนริศรา  เจี้ยมดี 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวเรืองรัตน์ ฤทธิ์วิรุฬห์ 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวพัชราภรณ์  ตรุษเพชร 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวชลลดา  ทองรุ่ง 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายทศพร  ศรีระบาย 

 

แผนกวิชาการท่องเท่ียว 
นางสาวมนทิรา  อภิรัตน์โยธิน 

 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นายทิวตัภ์  วงศ์อทุมุ 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวสุมิตรา  จาริก 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวพิมพ์นิภา  กาบกรณ ์

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายจิรัฏ  สวัสด์ิพัชรกุล 
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1. อัตราก าลัง ปี 2559     ข๎อมูล ณ วันที่     30  ตลุาคม 2559 
                                     ผู๎ให๎ข๎อมูล    นางนวรัตน๑  สอนดี 

 
 ก.  ข๎าราชการ     ๑๑ คน 
                       1. ผู๎บริหาร  3 คน 
         2. ข๎าราชการครู  ๘ คน 
         3. ข๎าราชการพลเรือน - คน 
 ข.  ลูกจ๎างประจํา   - คน 
         1. ทําหน๎าที่สอน  - คน 
                            2. ทั่วไป/สนับสนุน  - คน 
 ค.  พนักงานข๎าราชการ    ๕ คน 
      1. ทําหน๎าที่สอน  ๕ คน 
      2. ทั่วไป/สนับสนุน  - คน 
 ง.  ลูกจ๎างชั่วคราว    ๒๒ คน 
         1. ทําหน๎าที่สอน  ๑๕ คน 
                            2. ทั่วไป/สนับสนุน          1๐ คน 

จ.  มีข๎าราชการ/ลูกจ๎าง มาชํวยราชการ -         คน 

ฉ.  มีข๎าราชการ/ลูกจ๎าง ไปชํวยราชการที่อ่ืน    -      คน 
           ช.  มีอัตราวําง ไมํมีคนครอง   -         คน 
                            1. ข๎าราชการ   - คน 
                            2. ลูกจ๎างประจํา  - คน  

 

 

 

 

2  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา   38 คน 
 ก.  ครูผู๎สอน    ข.  เจ๎าหน๎าที่ทั่วไป/สนับสนุน   
- ต่ํากวํา ม.6   - คน   - คน  - คน 
- ปวช./ม.6   - คน   4 คน  4 คน 

อัตรากําลังของ   วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒            มีบุคลากรทั้งสิ้น  38  คน 
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- ปวส./อนุปริญญาตรี      - คน   3 คน  3 คน 
- ปริญญาตรี   23 คน   - คน  23 คน 
- ปริญญาโท   8 คน   - คน  8 คน 
- ปริญญาเอก   - คน   - คน    - คน 
   รวม 31 คน   รวม 7 คน รวม     38 คน 

3  ข้อมูลลกูจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ่้าง 
 ก. ครูผู๎สอน   ข.  หน๎าที่ทั่วไป/สนับสนุน          รวม 
- จ๎างด๎วยงบบุคลากร  - คน   - คน   - คน 
- จ๎างด๎วยงบดําเนินงาน  - คน   - ตน  - คน 
- จ๎างด๎วยงบเงินอุดหนุน  8 คน   14 คน  20 คน 
- จ๎างด๎วยเงินรายได๎ (บกศ.) - คน   - คน  - คน 
- จ๎างด๎วยอื่นๆ   - คน   - คน  - คน 
        รวม 8 คน  รวม 14 คน  22 คน 

4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

4.1  ข้าราชการ รวม   11   คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน๎าที่ 
ตําแหนํง/แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายครองศักดิ์    แย๎มประยรู ป.โท ผู๎อํานวยการ  
2. นายสมพงศ๑         กาศเกษม ป.โท รองผู๎อํานวยการ  
3. นางจตุพร           ตันติรังสี ป.โท รองผู๎อํานวยการ  
4. นางสาวเรืองรัตน๑   ฤทธิ์วิรุฬห๑ ป.โท   
5. นางสาวเสาวนิตย๑   สิงห๑โต ป.โท หัวหน๎าแผนกวิชาการโรงแรม หัวหน๎างานกิจกรรม 
๖. นายจริัฏฐ์            สวัสดิ์พัชรกุล ป.โท หัวหน๎าแผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ หัวหน๎างานหลักสตูร 

7. นางสาวพัชราภรณ๑  ตรุษเพชร ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ หัวหน๎างานพัสดุ 
8. นางสาวมนทิรา  อภิรัตน๑โยธิน ป.ตรี หัวหน๎าแผนกวิชาการทํองเที่ยว หัวหน๎างานหลักสูตร 
9. นายทิวัตถ๑             วงศ๑อุทุม ป.ตร ี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน๎างานวัดผลฯ 

10. นางสาวธันยธร        ฉุนอ่ิม ป.ตรี หัวหน๎าแผนกวิชากํอสร๎าง หัวหน๎างานอาคารสถานท่ี 

11. นางสาวจันทร๑ทิพย๑  สังเจียม ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี หัวหน๎างานทะเบียน 

4.3 พนักงานราชการ  รวม 5 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล วุฒิ
การศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน๎าที่ 
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4.4ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 22  คน     (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน๎าที่ 

ตําแหนํง/แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรกิจทั่วไป 

1. นายพิชยะ   เกียรติมาลา ป.โท แผนกวิชาการโรงแรม งานสวัสดิการฯ 

2. นายสิทธานนท๑  รอดสาคร ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ ระยะสั้น 

3. นายวรพงศ๑   ทองแดง ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ งานประชาสัมพันธ๑ 

4. นางสาวชลลดาทองรุํง ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ งานศูนย๑ข๎อมูล 

5. นางสาวพิราวรรณ  ชูสกุล ป.ตรี แผนกการบัญชี งานประกันคุณภาพฯ 

6. นางสาวนริศรา เจี้ยมดี ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ งานความรํวมมือ 

7. นางสาววารุณี สุขสวัสดิ ์ ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ ระยะสั้น 

8. นางสาวกัญญพัชร  เกําเงิน ป.ตรี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑ฯ 

9. นางสาวศิรินนา จันแก๎ว ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ งานหลักสูตร 

10. นางสาวพิมพ๑นิภา กาบกรณ๑ ป.ตรี แผนกทํองเที่ยว งานทวิภาคี 

11. นายทศพร  ศรีระบาย ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ งานกิจกรรม 

12. นางสาวพิมพา  ทองรอด ป.ตรี แผนกการบัญชี งานการเงิน 

13. นางสาวเสาวลักษณ๑   บัวงาม ป.ตรี แผนกวิชาการโรงแรม งานวิทยบริการฯ 

ตําแหนํง/แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรกิจทั่วไป 

1. นางนวรัตน๑   สอนด ี ป.โท หัวหน๎าแผนกการบัญชี งานบัญชี/งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร 

2. นางสาวพรรณทภิา   ทับประไพ ป.ตรี แผนกวิชาการโรงแรม งานแนะแนวอาชีพฯ 

3. วําที่ ร.ต. หญิงศิริฝัน  แตงดี ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ งานแผนงานและความรวํมมือ 

4. นางสาวสุมิตรา      จาริก ป.ตรี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ งานหลักสูตร 

5. นางสาวภัทราวดี    ดอกพิกุล ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ๑ งานโครงการพิเศษฯ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน๎าที่ 

ตําแหนํง/แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรกิจทั่วไป 

14. นางสาวาริณี  บุญโสม ป.ตรี แผนกการบัญชี งานบัญชี 

15. นางสาวจุฬาลักษณ๑  พํวงทอง ป.ตรี แผนกการบัญชี งานการเงิน 

16. นางสาวกนกวรรณ ทองคล๎าย ปวส. - งานพัสดุ 

17. นางสาววรรณา  เที่ยงตรง ปวช. - งานพัสดุ 

18. นางสาวปัทมา  เซี่ยงจ๏ง ปวช. - งานบริหารทั่วไป 

19. นางสาววรรณนสิา  เขียวไสว ปวส. - งานทะเบียน 

20. นางสาวอัจฉราพรรณ  พิณทิพย๑ ปวส. - งานศูนย๑ข๎อมูล 

21. นายสมชาย  อุํนใจ ปวช. - พนักงานขับรถ 

22. นายสราวธุ   พวงคํา ปวช. - นักการภารโรง 



  
 

5. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
5.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน ปีการศึกษา  25590  

 1. หลักสูตรในระบบ/ตํอเนื่องรวมทั้งสิ้น              635 คน                                     หนวํย : คน 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น   คน     
    2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   .......๕๗๐......  คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     .........-.....  คน 2.3 หลักสูตร ปชด.    .....-......  คน 
    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  .........๕๘......  คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.        .........-.....  คน     2.4 หลักสูตรอื่นๆ .....-......  คน 

 
 ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรยีนที่ 2/2559(ปีปัจจุบัน)  
 

รวมทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
รวมทั้งสิ้น ๑๙9 ๑๖0 ๑๐9 ๔๖8 72 70 ๑42 - - - ๖35 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
    - สาขาวิชาการโรงแรม 
    - สาขาวิชาการทํองเที่ยว 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกจิ 
     - สาขาวิชาการบัญชี 
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร๑ 
- สาขาวิชา/งาน  อาหารและโภชนาการ 
๔.ประเภทอุตสาหกรรม 
   -สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง 
๕. ประเภทบรหิารธรุกิจ 
     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกจิ 
     - สาขาวิชาการบัญชี 
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5.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา  2560 (ปีตํอไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ตํอเนื่อง           รวมทั้งสิ้น          400       คน                                                                                                   

หนํวย : คน 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น ๘40 คน
     
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   .......๘00.....  คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     
..............  คน 2.3 หลักสูตร ตชด.   ...........  คน 
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ................  คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.        
..............  คน     2.4 หลักสูตรอื่นๆ ทวิศึกษา  40  คน 
 

 
 

 
 ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรยีนที่ 1/2556(ปตีํอไป)  
 

รวมทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
รวมทั้งสิ้น 200 - - - 75 - - - - - 275 

1. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 
 - สาขาวิชา/งาน  การโรงแรม 
 - สาขาวิชา/งาน  การทํองเท่ียว 
2. ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
- สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
- สาขาวิชา/งาน  การบัญช ี
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
-สาขาวิชาชาํงกํอสร๎าง 
-สาขาวิชาจกัรยานยนต๑ 
3. ประเภทวิชา  คหกรรม 
- สาขาวิชา/งาน  อาหารและโภชนาการ 
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