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สวนที่ 1 

ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา

1.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

1.2 ขอมูลดานบุคลากร

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 10 10 10

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 8 8 8

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 6 2 6

เจาหนาท่ี 13 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
8 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

รวม ครู 24 20 24

รวมทั้งสิ้น 47 - -

1.3 ขอมูลดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 121 0 0 121

ปวช.2 99 0 0 99

ปวช.3 126 0 82 208

รวม ปวช. 346 0 82 428

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 0 85 85

ปวส.2 0 82 82

รวม ปวส. 0 167 167

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 132 77 58.33

ปวส.2 65 45 69.23

รวม 197 122 61.93

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 134 108 80.60
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ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวส.2 54 38 70.37

รวม 188 146 77.66

1.4 ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการสอน

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 2 2 4

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 4 4 8

1.4 ขอมูลดานอาคารสถานที่

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 2

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 0

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 2
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ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

รวมทั้งสิ้น 6

1.6 ขอมูลดานงบประมาณ

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 2998152.53

งบดําเนินงาน 2071500.00

งบลงทุน 1387500.00

งบเงินอุดหนุน 4628247.51

งบรายจายอ่ืน 1717701.50

รวมทั้งสิ้น 12803101.54
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สวนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 3 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน (Vision)

        หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการบรรลุตามเจตนารมณที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

        วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ไวดังนี้

        "มุงใหเปนวิทยาลัยของชุมชน เปนศูนยกลางการศึกษาอาชีพ จัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเปนคน

เกง เปนคนดี และมีชีวิตอยูอยางมีความสุขในสังคม มีความเชื่อม่ันในตนเอง ตามสาขาวิชาชีพที่เรียน สามารถ

ประกอบอาชีพได ตลอดจนมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอสําหรับการศึกษาความรูเพิ่มเติม     ตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง"

3.2 พันธกิจ (Mission)

        หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ โดยในแตละ

พันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจ

        วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้

        พันธกิจท่ี 1 สรางคนดีใหบานเมือง

        พันธกิจท่ี 2 สรางอาชีพใหชุมชน

        พันธกิจท่ี 3 สรางคุณภาพใหองคกร

        พันธกิจท่ี 4 สรางนวัตกรรมใหสังคม

3.3 กลยุทธ (Strategy)

        หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนด

ไว

        วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้

ที่ พันธกิจ ท่ี กลยุทธ

1. สรางคนดีใหบานเมือง 1. คืนคนดีสูสังคม

2. ปนคนดี

2. สรางอาชีพใหชุมชน 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

2. ตามติดโลกอาชีพ
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ที่ พันธกิจ ท่ี กลยุทธ

3. สัมพันธศิษยเกา

3. สรางคุณภาพใหองคกร 1. ขับเคลื่อนนโยบาย

2. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร

3. พัฒนาทรัพยากร

4. สรางเครือขายความรวมมือ

4. สรางนวัตกรรมใหสังคม 1. ลงมือทํา นําไปใช

3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด

        วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางและ

แนวทางใหการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกาาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา เพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้

พันธกิจที่ 1 สรางคนดีใหบานเมือง 

1. วัตถุประสงค

1. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและสังคมในปจจุบัน 

2. เพื่อปนคนดี  

2. กลยุทธ

พันธกิจที่ 1 สรางคนดีใหบานเมือง มีจํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้

2.1. กลยุทธที่ 1 คืนคนดีสูสังคม

2.1.1. เปาประสงค

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรมและใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

2.1.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

2.1.3. ตัวชี้วัด

1. จัดใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม 

2. มีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา”  

 

2.2. กลยุทธที่ 2 ปนคนดี
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2.2.1. เปาประสงค

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพตามสาขาที่เรียน 

2.2.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการชางเผือกสอยดาว

2. โครงการรักษชาติ พระมหากษัตริย และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

3. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.2.3. ตัวชี้วัด

-

พันธกิจที่ 2 สรางอาชีพใหชุมชน 

1. วัตถุประสงค

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อตามติดโลกอาชีพ 

3. เพื่อสรางสัมพันธศิษยเกา 

2. กลยุทธ

พันธกิจที่ 2 สรางอาชีพใหชุมชน มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้

2.1. กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

2.1.1. เปาประสงค

เพ่ือประเมินความรูของผูสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูเรียน

2.1.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

2. โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

2.1.3. ตัวชี้วัด

-

2.2. กลยุทธที่ 2 ตามติดโลกอาชีพ

2.2.1. เปาประสงค

มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการ

2.2.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาที่ทันสมัย

2. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

4. โครงการเสริมสรางประสบการณทักษะวิชาชีพผูเรียนในสถานประกอบการ



24/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/projectplanprint/2018 10/12

5. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

2.2.3. ตัวชี้วัด

-

2.3. กลยุทธที่ 3 สัมพันธศิษยเกา

2.3.1. เปาประสงค

ติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานความรู ดานทักษะและประยุกตใช ดานคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

2.3.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานความรู

2. โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะและการประยุกตใช

3. โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค

2.3.3. ตัวชี้วัด

-

พันธกิจที่ 3 สรางคุณภาพใหองคกร 

1. วัตถุประสงค

1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญๆ ของตนสังกัด 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 

3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหมีประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด 

2. กลยุทธ

พันธกิจที่ 3 สรางคุณภาพใหองคกร มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้

2.1. กลยุทธที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย

2.1.1. เปาประสงค

เพ่ือขับเคลื่อนนโนบายที่สําคัญๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค

2.1.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการการการขับเคลื่อน ตามนโยบายสูการปฏิบัติ

2.1.3. ตัวชี้วัด

-

2.2. กลยุทธที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร

2.2.1. เปาประสงค

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร
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2.2.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร  

2.2.3. ตัวชี้วัด

-

2.3. กลยุทธที่ 3 พัฒนาทรัพยากร

2.3.1. เปาประสงค

เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน รวมทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และครุภัณฑการศึกษา

ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรู

2.3.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการพัฒนาอาคารเรียน  สิ่งแวดลอม และภูมิทัศน วิทยาลัย

2. โครงการประชาสัมพันธขาวสาร ๕ ชองทาง

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดวิทยาลัย

2.3.3. ตัวชี้วัด

-

2.4. กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือ

2.4.1. เปาประสงค

สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

2.4.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหง

การเรียนรู

2.4.3. ตัวชี้วัด

-

พันธกิจที่ 4 สรางนวัตกรรมใหสังคม 

1. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยนํากระบวนการวิจัยมาใช 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

2. กลยุทธ

พันธกิจที่ 4 สรางนวัตกรรมใหสังคม มีจํานวน 1 กลยุทธ ดังนี้

2.1. กลยุทธที่ 1 ลงมือทํา นําไปใช

2.1.1. เปาประสงค

เพ่ือนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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2.1.2. แผนงาน โครงการ

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

2. โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

3. โครงการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและจัดหาครุภัณฑ

4. โครงการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและจัดหาครุภัณฑ

2.1.3. ตัวชี้วัด

-


