ประวัติวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีโดยสังเขป

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวาง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น รวมทั้งทันการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพ
ระดับอาเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และเปิดสอนประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็น
ความต้องการของท้องถิ่นรวมทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากาลังคน ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพ
ในการประกอบอาชีพ และให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้รับการ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยในระดับอาเภอเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพให้กว้างขวางและกว้างไกลเป็นอนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นวิทยาลัยการอาชีพแห่ง
แรกในจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตาบลปะโค อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. ประกอบด้วยช่างอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม จานวน 9 สาขางาน ระดับ ปวส. ประกอบด้วย ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 9 สาขางาน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับ
อาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2549

เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
"สถานศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาชีพสู่ชุมชน"

อัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
กุมภวา “อาร์” บริการ

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
"ฝีมือดี มีคุณธรรม ล้าเลิศวิชา" โดยมีความหมายดังนี้
ฝีมือดี นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและการหล่อหลอมให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะสร้างงาน สร้างผลผลิตที่มีคุณค่า
มีคุณธรรม วิทยาลัยฯ จะเสริมสร้างคุณลักษณะของคนดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาในทุก
กิจกรรม เพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมที่จะเป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศิลธรรมอันดี
ล้าเลิศวิชา นักเรียน นักศึกษา จะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้มี
ความรอบรู้อย่างลึกซึ้งและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี (ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2558)
ผลิตกาลังคนการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช./ ปวส. และสูงกว่าในสาขาวิชาชีพ ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระบบ นอกระบบตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. ร่วมมือกับทุกองค์กร ในการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน ตามความต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนาองค์กร และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการศึกษา ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

ภารกิจของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
1. ด้านปริมาณ จัดการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. และสูงกว่าตามความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงานและ นโยบาย สอศ. ท้องถิ่น ชุมชน (Demand Driven) ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สนับสนุน
นโยบายเร่งรัด และพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างเติมปัญญาให้สังคมฝึกงานอาชีพให้ แรงงานคืนถิ่นโครงการไทยเข้มแข็ง และร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการรับสมัครนักศึกษา
2. ด้านคุณภาพ เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธี
สอบ กากับและควบคุมคุณภาพด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์ 7 มาตรฐาน 43 ตัวชี้วัด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
3. ด้านบริการสังคม จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดหน่วยอาชีวบริการและออกร่วมคาราวาน
แก้จนใน ระดับอาเภอ ให้แก่ศูนย์อาเภอวังสามหมอศูนย์อาเภอศรีธาตุ

อาเภอกุมภวาปี ศูนย์อาเภอโนนสะอาด และศูนย์อาเภอหนองแสง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพนอกชั้นเรียน
ให้กับนักศึกษา ชุมชนสถานประกอบการ และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยการบูรณาการดาเนินการ
โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเต็มรูปแบบ
4. ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา จัดทาแผนการดาเนินงานธุรกิจสร้าง
เครือข่ายการดาเนินงานธุรกิจให้กับนักศึกษาในระบบ สนับสนุนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพแบบบูรณาการ
ร่วมกับกองทุน SMEs และกองทุนในทุกระดับ สร้างอาชีพอิสระ สร้างรายได้ และสนับสนุนการฝึกทักษะใน
การทางาน เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนสนับสนุนการฝึกงานที่มีรายได้ระหว่างเรียนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5. ด้านการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
มีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักคาสอนทางศาสนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดบูรณาการการเรียน การสอน และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ (Model) เพื่อการศึกษา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนาสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

นโยบายในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
1. ด้านการวางแผน
1.1 ให้นาการบริหารจัดการด้วยระบบแผนงานมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้มีการวางแผนกากับ
ติดตามประเมินผลที่เป็นรูปแบบชัดเจน และนาสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.2 เร่งรัดให้มีการกาหนดความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและตลาดแรงงาน
1.3 สนับสนุนให้มีการนานวัตกรรมความรู้ใหม่ มาใช้กับการวางแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
1.4 ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกรรม ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นธุรกิจจาลองรูปแบบศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ ในการจัดการงานอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน
1.5 จัดทาความร่วมมือแบบบูรณาการในการขยายการให้บริการวิชาชีพให้ทั่วถึง กับ
องค์กร ภาครัฐ เอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ทั่วถึง
2. ด้านวิชาการ
2.1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการเพื่อให้เป็นการสอนแบบ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
2.2 ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ จัดทาประมวลการสอนและแผนการสอนแบบบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรมและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดแทรกทุกรายวิชาและนามาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
2.3 จัดอบรมการทาประมวลการสอน แผนการสอน สื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน
E-book , E-Learning ในรายวิชาต่าง ๆ สนับสนุนผู้เรียนให้ศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
2.4 สนับสนุนให้ครู-อาจารย์ เป็นที่ปรึกษาเป็นครูปกครองปรึกษาทั้งการเรียนและความเป็นอยู่แก่
นักศึกษา
2.5 เปิดทาการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ เอกชน เทศบาล อบต.ใน
เขตอาเภอ กุมภวาปี และอาเภอใกล้เคียงทั้งในภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศรองรับการเข้า

ร่วมประชาคมอาเซียน (Asian one)
3. ด้านบุคลากร
3.1 ให้ครู-อาจารย์ ยึดมั่นในการครองตนครองคนและครองงานสามารถเป็นต้นแบบของความดีงาม
ในทุก ๆ ด้าน
3.2 ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักในการรู้รักสามัคคีให้ความร่วมมือมีความเสียสละและตั้งมั่นอยู่ในการ
ดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
3.3 ประเมินผลงานของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมีระบบและเป็นธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ
3.4 จัดสวัสดิการบริการต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าตามความเหมาะสมตามสัจจะการ
แห่งตน (Self Sufficient) ส่งเสริมให้มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก
4.1 เสนอแผนความต้องการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ประสานงานผู้ปกครองชุมชน เอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา
4.3 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้น่าเรียน น่าอยู่ น่าดู น่าชม
5. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
5.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(M.O.U.) เพื่อส่งนักศึกษาออกฝึกงาน และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างการฝึกงาน
5.2 ร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาอาชีพให้กับบุคลากรที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและประกอบอาชีพในท้องถิ่นด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพ
5.4 สนับสนุนการดาเนินงานในโครงการตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5.5 ร่วมมือกับชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
มีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักคาสอนทางศาสนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

