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ค ำน ำ 

  วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกลุ่มสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด 
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับ 
เทคโนโลยี เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจ มีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ  ตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีสมรรถนะในการเลือกประกอบอาชีพได้ตาม  ความถนัด 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม สามารถดัดแปลงความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ ในการสร้างผลผลิตเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   
โดยได้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย  

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2564 – 2567 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้บรรลุตามปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ ที่ก าหนดไว้ โดยได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล ควบคุม และ 
ติดตามประเมินผล  ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการของแต่ละแผนกวิชา และฝ่ายต่างๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหวังอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาเล่มนี้ จะส่งผลให้เกิด
การบริหารงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวิเคราะห์และประสานงานดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) โดยมีกรอบแนวคิดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังน้ี  
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค ์

    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้     
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

1.1 ด้านความรู้ 
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์
   ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมจีิตสาํนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนาํนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2563  
 
 ตามที่คณะกรรมการการบริหารวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ไปเมื่อปี พ.ศ. 2560  และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้นําแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ. 2560 – 2563 เรียบร้อยแล้วน้ัน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน 

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน 
  วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์  และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ

วิชาชีพ ประสบการณ์  และเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี มีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.3 สนับสนุนผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวิจัยสู่นโยบาย  Thailand 4.0 
วิทยาลัยการอาชีพสองสนับสนุนผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวิจัยสู่นโยบาย  

Thailand 4.0 โดยได้ดําเนินการจัดทําโครงการสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ส่งเสริมการทําวิจัยสู่นโยบาย Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
      ฝ่ายวิชาการได้มีการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนา

หลักสูตรระดับสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตร
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ และจัดให้
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 จัดหาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทันสมัยให้แผนกวิชา 
  วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรและจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสามทั้ง

สากลและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของ
ทุกแผนกวิชา สามารถพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไป 
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 2.3 เพ่ิมงบประมาณการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติงาน ให้พอเพียงต่อจํานวนผู้เรียน 

 วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การ
ฝึกปฏิบัติงาน ให้พอเพียงต่อจํานวนผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกแผนกวิชา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงาน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1 สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองเฉพาะด้านตามสาขางาน 
 วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการสนับสนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้ารับการพัฒนาตนเองเฉพาะด้านตามสาขางาน จัดทําโครงการศึกษาดูงาน ทําให้สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 3.2 สร้างขวัญกําลังใจเสริมแรงครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
      วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการสร้างขวัญกําลังใจเสริมแรงครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น  
 3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
          วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการนิเทศการสอนครูอย่างต่อเน่ือง                 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนางานที่
รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 

4.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษาและมีฐานะยากจน  
     วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพ้ืนที่สูง เพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษาและมีฐานะยากจน ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองอย่างสมํ่าเสมอ 

    4.2 สร้างหอพักรองรับผู้เรียนชนเผ่า ในเขตพ้ืนที่สูง 
วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการสร้างหอพักให้ผู้เรียนชนเผ่า ในเขตพ้ืนที่สูง 

ร่วมถึงผู้เรียนที่มีภูมิลําเนาห่างไกลวิทยาลัยฯ เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล
สถานศึกษา และมีฐานะยากจน ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเน่ืองอย่างสมํ่าเสมอ 

    4.3 ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    4.4 สร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษา โดยจัดทําโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจัดการสอนวิชาชีพให้กับโรงเรียนมัธยมเครือข่ายและพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 

 5.1 เพ่ิมสถานประกอบการรองรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขา 
วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการรองรับการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาในการเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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    5.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยระบบออนไลน์ เช่ือมสายใยกับผู้ปกครอง 

   วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เรียน และเช่ือสายใยผู้ปกครอง ด้วยระบบออนไลน์ 

    5.3 ระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
   วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความ

ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และจัดอบรมวิชาชีพให้กับชุมชน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    5.4 สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาของเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพสองได้ระดมทรัพยากรในการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

    6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักการธรรมาธิบาล  
  วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของบุคลากร

ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใช้หลักการธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการการศึกษา 

    6.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน .ให้ชุมชนและสถานประกอบมีความเช่ือมั่น 
   วิทยาลัยการอาชีพสองตะหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
    6.3 บริหารจัดการด้วยระบบ ICT  
             วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ 

ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    6.4 ปรับภาพลักษณ์สถานให้น่าอยู่น่าอาศัย สะอาด ปลอดภัย  
            วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถานศึกษา ปรับปรุง

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ให้สะอาด น่าอาศัย และปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    6.6 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการเชิงระบบ 
   วิทยาลัยการอาชีพสองตะหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้
ครูและบุคลากร และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3  
ศักยภาพของหน่วยงาน 

 
3.1  ประวิติความเป็นมาของหนว่ยงาน 

สภาพชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจาก 

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้างและจัดต้ังประมาณ 28,000,000 บาท (ย่ีสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็น  

ปีงบประมาณ 2539   4,000,000   บาท  
ปีงบประมาณ 2540  12,000,000  บาท  
ปีงบประมาณ 2541   12,000,000 บาท  
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริจาคจํานวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน     

5 ตารางวา เริ่มเปิดดําเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2541  

เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ต่อมาได้มีการ ปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกําหนดเป็นพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรม
อาชีวศึกษาเป็นสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 

การจัดการศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพสองได้จัดการเรียน การสอน ออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. สาขาวิชาการบัญชี  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สาขาวิชาการบัญชี 
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สภาพเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ในปี 2561 เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 

(โดยมีช่วง คาดการณ์ที่ ร้อยละ 2.0-3.4) โดยมีดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการผลิต (อุปทาน) ภายในจังหวัด คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.8 ต่อเน่ือง
จากปีก่อนที่ขยาย ตัวร้อยละ 3.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-4.5) จากด้านการผลิตภาคบริการ          
ที่ขยายตัว ร้อยละ 3.9 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2–4.6) เป็นผลจากจํานวนนักท่องเท่ียว และปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า ภาคบริการท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งนโยบายมาตรการ ภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว และการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัด  
ท่องเท่ียวเมืองรอง ด้านการผลิตภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
2.1-4.8) เป็นผลจาก ปริมาณผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสุกรที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจากสภาพอากาศและ
ปริมาณนํ้าที่เอ้ืออํานวย ต่อการเพาะปลูกและ ความต้องการบริโภคสุกรยังมีอย่างต่อเน่ือง ด้านการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะ ขยายตัวร้อยละ 3.4 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8-4.0) เป็นผลจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมและจํานวนโรงงาน อุตสาหกรรม ด้านการใช้จ่าย (อุปสงค์) 
ภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 ฟื้นตัว จากปี ก่อน ที่หดตัว ร้อยละ -9.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้
อยละ 3.4-4.9) จากด้านการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ ขยายตัวร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
4.0–5.4) สะท้อนจากพ้ืนที่ขออนุญาตก่อสร้าง สินเช่ือเพ่ือการลงทุน และรถยนต์ที่จด ทะเบียนใช้ในการ
พาณิชย์ที่เพ่ิมขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 3.7-4.5) 
เป็นผลจากการโครงการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐที่ลงไปยังชุมชน หมู่บ้านเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบ กับ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ และ ด้านการบริโภค ภาคเอกชน คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.4 
(โดย มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5–4.3) เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของ จํานวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ และ
ปริมาณการใช้ ประปาภาคครัวเรือน เป็นสําคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2561 อยู่ที่ร้อย ละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.7 – 1.5) ขยายตัวต่อเน่ืองจากปีก่อนที่ขยายตัว    
ร้อยละ 0.1 ตามการขี้นของ ราคาสินค้าหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องด่ืม ได้แก่ หมวดยาสูบและ
เครื่องด่ืมมีแอลกฮอล์ และหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร (น้ํามัน เช้ือเพลิง) เป็นสําคัญ ด้านการจ้าง
งานในปี2561 คาดว่าการจ้างงานจะเพ่ิมขึ้น จํานวน 1,529 คน (ช่วง คาดการณ์ที่ 1,127 ถึง 1,958 คน)      
จากการจ้างงานในจังหวัดแพร่ทั้งหมดคาดว่าจะมี ประมาณ 243,632 คน จากความต้องการแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

สภาพสังคม จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 
17.70 ถึง 18.84 องศา กับ เส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 155 เมตร 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตาม ทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 
550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มี เน้ือที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของพ้ืนที่ประเทศ จัดเป็นพ้ืนที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร   
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(วัดจากตะวันออกสุดของอําเภอเมืองตะวันตกสุด ของอําเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร       
(วัดจากเหนือสุดของอําเภอสอง ใต้สุดของอําเภอวังช้ิน ) ปัจจุบัน ที่ต้ังของจังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลาง      
การคมนาคมไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ล้านนา 

 
3.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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3.3 ข้อมูลด้านบุคลากร 
   ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จดัการ/ ผู้อํานวยการ/ รองผู้อํานวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 6 6 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 10 10 10 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 18 18 18 

เจ้าหน้าที่ 11 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 5 - - 

รวม คร ู 34 35 35 

รวมทั้งสิน้ 53 - - 
 

ข้อมูลผูเ้รียน 
 

ระดับชัน้ ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 150 0 13 163 

ปวช.2 123 0 31 154 

ปวช.3 124 0 35 159 

รวม ปวช. 397 0 79 476 

ปวส.1 65 63 0 128 

ปวส.2 43 40 0 83 

รวม ปวส. 108 103 0 211 

รวมทั้งสิน้ 505 103 79 687 
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ข้อมูลผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชัน้ แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 

ปวช.3 157 116 73.89 

ปวส.2 76 63 82.89 

รวม 233 179 76.82 

 
3.4 ข้อมูลด้านหลกัสูตรที่จัดการสอน 

 

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

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิง่ทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิน้ 6 6 12 
 
3.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบัติการ 3 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 5 

รวมทั้งสิน้ 14 
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3.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 2,879,040.00 

งบดําเนินงาน 2,959,500.00 

งบลงทุน - 

งบเงินอุดหนุน 4,454,051.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 2,839,944.00 

รวมทั้งสิน้ 13,132,535.00 
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ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567 

 
4.1 ปรัชญา 

“ ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ” 
 

4.2 วิสัยทศัน ์
"แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน" 
 

4.3 พันธกิจ 
        วิทยาลัยการอาชีพสอง กําหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลซุึ่งวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ดังน้ี 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
        พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา 
         พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 
         พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 พันธกิจที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
4.4 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาของวิทยาลัยทําในระยะสั้น
และระยะยาวให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

2. เพ่ือจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้ข่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย 

3. เพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานทุกหน่วยงานให้สามารถดําเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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4. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารและการจัดสิน
ใจของผู้บริหารทุกระดับในสถานศึกษา 

5. เพ่ือให้งานวางแผนและงบประมาณ สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
คุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
5. เป้ามาย 

1. มีแผนยทุธศาสตร์ การพัฒนา และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2. มีรายงานวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา สถานศึกษา 
3. มีระบบการติดตามและประเมินที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ทุกระดับ

ในสถานศึกษา  
4. มีข้อมูลทีม่ีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและตัดสินใจของ ผู้บริหาร

ทุกระดับในสถานศึกษา  
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
6.  

6. สรุปผลการของการทํา SWOT ของวิทยาลัยฯ 
   จุดแข็งหรือจุดเด่น S (Strengt) ภายในสถานศึกษา 
 1. มีผลงานที่ได้ยอมรับจากภายนอก  

2. ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา  
3. มีส่วนร่วมในการบริการชุมชน  
4. ทําเล ที่ต้ังของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม  
5. นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรมและจิตอาสา  
6. มีการเผยแพร่เครือข่ายการจัดการเรียนการสอน  
7. มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรปูแบบเช่น ทวิภาคี, ระยะสั้น,ทวิศึกษา 
8. สถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

จุดอ่อนหรือจุดด้อย W (Weaknecs) ภายในสถานศึกษา 
1. ไม่มีเทคโนโลยีใหมใ่นการจัดการเรียนการสอน  
2. ระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษาอ่อนลงขาดความรับผิดชอบ  
3. ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
4. วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อจากการเรียนการสอน  
5. ระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้เรียนและบุคลากร  
6. รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ (บุคลากร) 
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โอกาส O (Opoprtumities) ภายนอกสถานศึกษา  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2. มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
3. มีการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
4. นโยบายของรัฐบาลเป็นการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพมากขึ้น  
5. ควรให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเงินรายหัวให้กับนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
6. มีการร่วมมือจัดการศึกษากับองค์กรส่วนท้องถิ่น  
7. ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ  

อุปสรรค T (Threats) ภายนอกสถานศึกษา  
1. ขาดแคลนอัตรากําลังครูและบุคลากร  
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ  
3. สถานประกอบการอยู่ไกลวิทยาลัย  
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุม  
5. ขาดความม่ันคงให้กับครูอัตราจ้าง  
6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

7. ประเด็นยุทธศาสตรพ์ัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มสีมรรถนะ

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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8. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแนวทางการดําเนนิงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
1. เป้าประสงค ์ 

1.1 ผลิตพัฒนาทักษะฝีมือ ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
1.2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  
1.3 ส่งเสริมการนํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอาชีพใน

เชิงพาณิชย์ 
2. ตัวชี้วัด  

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานระดับหน่วย ระดับจังหวัด 
หรือระดับภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

2.2 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับที่สามารถใช้งาน
ได้จริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  

2.3 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอาชีพในเชิงพาณิชย์ 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานระดับหน่วย ระดับจังหวัด 

หรือระดับภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.2 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับที่สามารถใช้งาน

ได้จริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
3.3 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับที่สามารถใช้งาน

ได้จริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 
4. กลยุทธ์  

4.1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
4.2. ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา 

1. เป้าประสงค ์ 
1.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทกุคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับ

การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
1.2 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่สูงได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2. ตัวชี้วัด  
2.1 ร้อยละของผู้รับบริการตามโครงการ  
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ 
2.3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ออกพ้ืนที่บริการตามโครงการ 
2.4 จํานวนโรงเรียนเขตพ้ืนที่สูงที่ได้รับการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
2.5 จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่สูงที่ได้รับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

3. เป้าหมาย  
3.1 ร้อยละของผู้รับบริการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ อยู่ในระดับมาก 
2.3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ออกพ้ืนที่บริการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.4 จํานวนโรงเรียนเขตพ้ืนที่สูงที่ได้รับการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 

โรงเรียน 
2.5 จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่สูงที่ได้รับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 คน 

4. กลยุทธ์  
4.1. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพ้ืนที่สูง  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. เป้าประสงค ์ 
1.1 ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ผู้เรียนมีจติสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
2. ตัวชี้วัด  

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐาน และทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสาํนึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
2.4 จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
3. เป้าหมาย  

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้พ้ืนฐาน และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามศาสตร์พระราชา    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.4 จํานวนผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 
4. กลยุทธ์  

4.1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  4.3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
1. เป้าประสงค ์ 

1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

1.2 พัฒนาความร่วมมือกับทกุภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนอาชีวศีกษาให้มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
2. ตัวชี้วัด  

2.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีกําลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
2.2 มีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับโรงเรียนและชุมชน 
2.3 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ทําบันทึกขอ้ตกลงในการร่วมมือด้านการจัดอาชีวศึกษา 
2.4 ร้อยละของผู้เรียนในหลกัสูตรระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 
2.5 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรยีน 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีกําลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
3.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ทําบันทึกขอ้ตกลงในการร่วมมือด้านการจัดอาชีวศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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3.3 ร้อยละของผู้เรียนในหลกัสูตรระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรยีน อยู่ในระดับมาก 

4. กลยุทธ์  
4.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
1. เป้าประสงค ์ 

1.1 ผู้เรียนมีทกัษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
1.2 กําลังคนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ

สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา 
1.4 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2. ตัวชี้วัด  
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ 
2.2 แผนกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

และสมรรถนะวิชาชีพ 
2.5 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
2.6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้าน

อาชีวศึกษา 
2.7 จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา 
2.8 จํานวนแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่พัฒนา 

3. เป้าหมาย  
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 ทุกแผนกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 70 
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2.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.5 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง 
อยู่ในระดับมาก  

2.6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.7 จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2.8 จํานวนแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนการเรียนสถานศึกษา 

4. กลยุทธ์  
4.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ 

  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. เป้าประสงค ์ 

1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1.2 ผู้เรียนมีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
2. ตัวชี้วัด  

2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 จํานวนการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
2.3 จํานวนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือสร้างภูมิคุมกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2.4 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

3. เป้าหมาย  
3.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม  

3.3 จํานวนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือสร้างภูมิคุมกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 
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3.4 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ่ไม่น้อยกวา 3 
กิจกรรม 
4. กลยุทธ์  

4.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง 
  4.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1. เป้าประสงค ์ 

1.1 บริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.2 บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
1.3 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 
1.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. ตัวชี้วัด  
2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 
 2.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.5 ร้อยละของประเด็นการประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3. เป้าหมาย  
3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 3.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก 
3.5 ร้อยละของประเด็นการประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

4. กลยุทธ์  
4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

  4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคุลม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 4.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 



4. โครงการเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. เป้าประสงค์  

1.1 ผลิตพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
1.2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  
1.3 ส่งเสริมการนํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.4 ส่งเสริมการนํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอาชีพ   ในเชิงพาณิชย์ 

2. ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานระดับหน่วย ระดับ
จังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.2 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับที่
สามารถใช้งานได้จริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงาน 

2.3 จํานวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับที่
สามารถใช้งานได้จริงในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
 

ไม่น้อยกว่า 
1 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ผลงาน 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอําชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)  
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง 
 (√) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการทจะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. ผลิตพัฒนาทักษะฝีมือ 
ความเชี่ยวชาญและความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
และวิชาพื้นฐานระดับ
หน่วย ระดับจังหวัด 
หรือระดับภาค หรือ
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

1. ส่งเสริมการผลิต
และพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะการปฏิบัติงานจริง 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพื้นฐาน 
2. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2 พัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 

2. จํานวนงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่สามารถใช้งานได้
จริงในสถานศกึษา 
ชุมชนและสังคม 
องค์กรที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ส่งเสริมการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
 
 

1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
2. สรรหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
ส่งเสริมการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

3. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
3. ส่งเสริมการนํา
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ สู่การ
พัฒนาอาชีพในเชิง
พาณิชย์ 
 

3. จํานวนงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ สู่การพัฒนา
อาชีพใน เชิงพาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า 
1 ผลงาน 

2. ส่งเสริมการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
 
 

1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
2. สรรหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
ส่งเสริมการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

3. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา 
1. เป้าประสงค์ 

1.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทกุคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
1.2 ผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 ร้อยละของผู้รับบริการตามโครงการ  
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ออกพื้นที่บริการตามโครงการ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.4 จํานวนโรงเรียนเขตพื้นที่สูงที่ได้รับการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
 

ไม่น้อยกว่า 
10 โรงเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
10 โรงเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
10 โรงเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
10 โรงเรียน 

2.5 จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่สูงที่ได้รับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

 
 
3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        (√) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุก
คน ทุกกลุ่ม ทกุพื้นที่ 
และทุกระดับการศึกษา
ได้รับบริการทาง
การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
2.ผู้เรียนในเขตพื้นที่สูง
ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. ร้อยละของ
ผู้รับบริการตาม
โครงการ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตาม
โครงการ 
3.ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกพื้นที่
บริการตามโครงการ 
4.จํานวนโรงเรียนเขต
พื้นที่สูงที่ได้รับการ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษาสายอาชีพ 
5. จํานวนนักเรียนใน
เขตพื้นที่สูงที่ได้รับ
การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
อยู่ในระดับ

มาก 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ไม่น้อยกว่า 
10 โรงเรียน 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

 

1. เพิ่มโอกาส ความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมในการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพ 
2. ขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาเขตพื้นที่
สูง  

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน    
โดยยึดหลักการความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสด้าน
อาชีวศึกษา 
2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดย
ยึดหลักการตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1 .  โครงการ พัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (FIXIT) 
2. โครงการอาชีวอาสา 
3. โครงการอาชีวพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐาน และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามศาสตร์
พระราชา 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสาํนึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.4 จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 (√) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. ผู้เรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.ผู้เรียนมีจิตสาํนึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
3.การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้าน
การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีความรู้พื้นฐาน และ
ทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตตามศาสตร์
พระราชา 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
จิตสํานึก ทัศนคติ 
ค่านิยม สามารถ
ดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
มีจิตสํานึก ทัศนคติ 
ค่านิยม สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษา ให้มี
จิตสํานึก ทัศนคติ 
ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
2. สรรหาทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อ
ส่งเสริมส่งเสริมผู้เรียนอาชีวศึกษาให้
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน 
2. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
ตามแนวพระราชดําริ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
 4.จํานวนงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้และ 
นวัตกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 
10 ผลงาน 

 

   

 
 
  



31 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
1. เป้าประสงค์ 

1. เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
2. พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกําลังคนอาชีวศีกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 
2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีกําลังคนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

2.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ทําบันทึกขอ้ตกลงในการร่วมมือด้านการจัด
อาชีวศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนในหลกัสูตรระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรยีน 
 

อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (√) พันธกิจที่ 4 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. เครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจัด
การศึกษาสอดคล้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษา 
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
และพื้นที ่
2.พัฒนาความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกําลังคน       
อาชีวศีกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
 

1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน
ในระดับอาชีวศึกษาให้
มีกําลังคนสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
2.ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่ทําบันทึก
ข้อตกลงในการร่วมมือ
ด้านการจัด
อาชีวศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนใน
หลักสูตรระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
4.ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการที่มีต่อ
ผู้เรียน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
อยู่ในระดับ

มาก 
 

 

4.1 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 
 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนา
ความร่วมมือในการ
เพิ่มศักยภาพกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

1.ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดย
ยึดหลักการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
ชุมชน 
2. จัดให้มีระบบการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้เสีย 
3. จัดให้มีระบบการรายงานข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและมีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลใหร้ับรู้กระบวนการทํางาน
ของวิทยาลัย 

1. โครงการจัดทําของที่ระลึกแนะ
แนวการศึกษา 
2. โครงการเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการและสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชน 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
4. โครงการขยายและยกระดับจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



34 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
1. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
2. กําลังคนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่

ประเทศไทย 4.0 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา 
4. หลักสูตรอาชีวศกึษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 
2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.2 แผนกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกแผนก 
 

ทุกแผนก ทุกแผนก ทุกแผนก 

2.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.5 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาของ 
วิทยาลัยการอาชีพสอง 
 

อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก 

2.6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.7 จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2.8 จํานวนแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่พัฒนา 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 (√) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  



37 
 

4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. ผู้เรียนมีทักษะและ
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 
2. กําลังคนอาชีวศึกษามี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศสู่ประเทศไทย 
4.0 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพ
ในการพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีทักษะและสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 
2. ทุกแผนกวิชา
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 

ทุกแผนกวิชา 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

1. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาให้
มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการ 

 

1. มีการวางแผนจัดทําโครงการเพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสทิธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านช่าง
ซ่อมไมรโครคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านทักษะ
วิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  สาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารระดับ 1 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาช่างปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ 
5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ 1 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
4. หลักสูตรอาชีวศึกษามี
การพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่าง
หลากหลายตามความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
 

4. ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มี
คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ 
5. สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพ
สอง  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

อยู่ในระดับ
มาก 

 
 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ   
 

. 1. มีการวางแผนจัดทําโครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ   
 

6. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
7. โครงการการศึกษาดูงานนักเรียน
นักศึกษา 
8. โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ
เพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 
9 .  โครงการพัฒนาทักษะการใ ช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาv
ตรฐาน CEFR วิทยาลัยการอาชีพสอง 
10. โครงการรับใบประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ 
11. โครงการเตรียมความพร้อมและ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (Pre-Vnet และ V-NET) 
12 .  โ ค ร งก ารส นับส นุนการจั ด
การศึกษาตั้ งแ ต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
13. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
 6. ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้พัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนา
กําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 
7. จํานวนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่ได้รับ
การพัฒนา 
8. จํานวนแผนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
พัฒนา 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

3. ส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาที่
ตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 

1. จัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนด
มาตรฐานตําแหน่งบุคลากรวิทยาลัย 
2. กําหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

14. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การ
พัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
15. โครงการศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีวศึกษาเพื่อสอดคล้อง
กับความ ต้อ งการ ในการ พัฒนา
ประเทศ 
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีวศึกษาเพื่อสอดคล้อง
กับความ ต้อ งการ ในการ พัฒนา
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

2. ผู้เรียนมีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 จํานวนการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 
 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

2.2 จํานวนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อสร้างภูมิคุมกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 
2.3 จํานวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 
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3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 (√) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ( ) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. ผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น
ในการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
2. ผู้เรียนมีความรู้และ
ได้รับการดูแลป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่
 

1. จํานวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 
2. จํานวนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อ
สร้างภูมิคุมกันและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
3. จํานวนกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ไม่น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอน ด้ านความ เ ป็น
พลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถานบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

1. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม  กิจกรรมวัน
คริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 
3. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญและ
ประดับแถบสองสีวิทยาลัยการอาชีพ
สอง 
4. โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและ
เข้าค่ายพักแรมวิทยาลัยการอาชีพ
สอง 
5 .  โครงการพัฒนาชมรมลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสอง 
6. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ดําเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
15. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
   2. พัฒนาระบบ กลไก 

และมาตรการดูแล
ป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่  
 

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อ
พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการ
ดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพสอง 
 
9. โครงการอบรมการเรียนรู้ความ
ปลอดภัยทางถนน 
10. โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา
ใหม่ 
11. โครงการกีฬาภายในต้านภัยยา
เสพติด 
12. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
13. โครงคุณธรรมอาชีวศึกษา 
14 .  โครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน 
16. โครงการอาชีวต้านยาเสพติด 
17. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  
นักศึกษา และบุคลากร 
18. โครงการพัฒนาการปฏิบัติการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับคณะ
ครู นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1. เป้าประสงค์ 

1. บริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
3. ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมนิผล 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
2.3 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินโครงการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับมาก 

 
ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก 

2.5 ร้อยละของประเด็นการประเมินที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 



45 
 

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)   
 3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสอง  
 ( ) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
        ( ) พันธกิจที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมในด้านการศึกษา 
 ( ) พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 ( ) พันธกิจที่ 5 พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ( ) พันธกิจที่ 6 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 (√) พันธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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4. เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางการดําเนินงาน โครงการที่จะดําเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
1. บริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
2. บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล 
3. ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลของผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา การติดตาม
และประเมินผล 
 

1. ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
2. ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายของการ
ดําเนินโครงการด้าน
การพัฒนาการเรียน
การสอนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
3. รอ้ยละการบรรลุ
เป้าหมายของการดําเนิน
โครงการที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ร้อยละของประเด็น 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

 
 
 
 

ระดับมาก 

1. ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องรองรับกับ
การพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการ
อาชีวศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 

1. มีการกําหนดแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอด 
คล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของ
วิทยาลัยโดยมส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคน  
2. มีกระบวนการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผน
อย่างสม่ําเสมอ  
3. ทรพัยากรที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน  
 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง S-
MIS V.7 
2. โครงการซ่อมแซมอาคาร แผนก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการจัดหาเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ 
ในแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
4. โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
5 .  โครงการปรับปรุ งห้องทฤษฎี  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
6. โครงการเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
7 .  โครงการ จัดความพร้ อมของ
ห้องเรียนแผนกพณิชยการ 
8. โครงการเตรียมความพร้อมของ
ห้องเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ในงานไฟฟ้า 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
4. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

5.การประเมินที่มีผล
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

ดีเยี่ยม 
 

4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 

5. มีการวางแผนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

9. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนก
วิชาช่างยนต์ 
10. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 
11. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่าง
ยนต์ 
12.  โครงการปรับปรุงฝ้ า เพดาน
ห้ อ ง เ รี ย น  EN 4 0 4  แ ผ น ก
อิเล็กทรอนิกส์ 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ปฏิบัติงานบุคลากร 
1 4 .  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ 
15. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
16. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง 
1 7 .  โ ค ร ง ก า ร พัฒนา พื้ นที่  Co-
Working-Space 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ แนวทางการดําเนนิงาน โครงการ 
     18. โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

ใช้ในงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการ
อาชีพสอง 
19. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมมาภิบาล Big 
Cleaning Day 
21. โครงการพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
22. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
มาตรฐานอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
การควบคุมติดตามและกํากับให้เป็นตามยุทธศาสตร์ 

หลังจากที่นํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จําเป็นต้องมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้วางแผนไว้จะบังเกิด นอกจากน้ียังเป็นการตรวจสอบ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบน้ีเกิดขึ้น ระหว่างช่วงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน เพ่ือปรับปรุง 
ทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 
ที่จัดทําขึ้น จะต้องถูกนําไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ดังน้ี  

1. การวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกัน คุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษากําหนดเพ่ือเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ ประเมินผล 
การดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กําหนดโดย
ได้มีการจัดทํารายงานประจําปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงาน ประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานประเมินต้นสังกัด หลังสิ้นสุดปี การศึกษาของทุกปี และ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามกรอบระยะที่กําหนด โดยแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ที่จัดทําขึ้นได้นําตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย จากสถานศึกษามาเป็นตัวช้ีวัด
ความสําเร็จการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วมด้วย พร้อมจัดทํากลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ รองรับ  

2. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา 

หลังจากที่ได้มีการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติแล้ว ได้มีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนการพัฒนาการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าประจําปี หลังจากที่ ไ ด้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ             
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการติดตามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้า       
ผลการดําเนินงานของโครงการ,กิจกรรม ตัวช้ีวัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความคาดเคลื่อน 
ระหว่างเป้าหมายท่ีกําหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง         
ดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผนเป็นการประเมินผลในระยะหน่ึงที่มีการปฏิบัติ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆเพ่ือนําไปสู่การทบทวน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายและกลยุทธ์หลัก เพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษาให้มีความ 
เหมาะสม  
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ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา การใช้แผน 
เพ่ือส่งสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่างๆท่ีเกิดขึ้น ตลอด
ระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์  

3. การกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ มีการกํากับการดําเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์ตามแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนดโดยสถานศึกษาได้มีการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเน่ือง   
เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ี  

1.) มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถานศึกษาเข้ามาติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก  

2.) มีคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ 
สว่างแดนดิน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวนและปรับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการ 


