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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของวิทยาลัยการอาชีพสอง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีภาระหลักในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  มุ่งเน้น
ให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถน าไปประกอบอาชีพ  สร้างงานสร้างรายได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพสอง ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
การบริหารจัดการด้านบุคลากร งานวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
และส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นผู้น าสังคม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพ
สองได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ ตามแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
          กันยายน  2559 

  



ข 
 

สำรบัญ 
 
เร่ือง  หน้ำ 
 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ง 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 นโยบายรัฐบาล 1 
 นโยบายรัฐบาล นด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 3 
 นโยบายในส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา 3 
 ยุทธศาสตร์และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 7 
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 7 
 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574) 10 
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ 15 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลสถำนศึกษำ 17 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญาวิทยาลัย 17 
หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 17 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  19 
ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากร  ปีงบประมาณ 2560 21 

ส่วนที่ 3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินงบประมาณ) จ าแนกตามผลผลิต 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้สถานศึกษา) จ าแนกตามผลผลิต 23 
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559) 24 

ส่วนที่ 4  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 27 
กรอบการท างาน 27 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 28 

ภำคผนวก 34 
ภาคผนวก ก ประมาณการรายรับ-รายจ่าย สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 
ภาคผนวก ข สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 
เร่ือง  หน้ำ 

 
ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี- 
งบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพสอง 
ภาคผนวก ง ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของวิทยาลัยการอาชีพสอง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดตามนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล และนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574) โดยได้จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังส้ิน 77 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จ านวน 
19 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการในพัฒนา

ประเทศ จ านวน 15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จ านวน 

8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ านวน 6 แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จ านวน 23 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท้ังนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้ก าหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็น

พิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี (Functional based) 

 1.1 ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละปี 
 1.2 ประสิทธิผลของการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 
 1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2. การปฏิบัติราชการตามแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Agenda based) 

3. การปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนงานในพื้นท่ี ท้องถิ่น ภูมิภาคจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือท่ีต้ังส่วน
ราชการ (Area based) 



จ 
 

4. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation based) 

 4.1 ผลส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษา 
 4.2 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
 4.3 ระดับความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
5. การเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Potential based) 
 



ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 วิทยาลัยการอาชีพสองด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
นโยบำยรัฐบำล 

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบำยรัฐบำล นด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 



2 
 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย อ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (โอกาสการเรียน/ฝึกอบรม
วิชาชีพ) 
 2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี 
 3. ภายใน 1 ปี จะท าให้ครูครบเกณฑ์ ภายใน 2 ปี จะท าให้มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง ภายใน 5-10 
ปี จะท าให้ครูตรงสาขา 
 4. ภายใน 2 ปี จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในส่ิงท่ีควรจ า และน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ) 
 5. ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน 
 6. ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 7. ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นท่ียอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ) 
 8. ภายใน 10 ปี ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
 9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
 10. ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมด 
 11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
นโยบำยในส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
 1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
 2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
 3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน   
 4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  (เฉพาะทาง) 
 6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 
 7. ทวิภาคี  
 8. ทวิศึกษา 
 9. ทวิวุฒิ  
 10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C 
 11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา   
 12. แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
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 13. สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี  (กศจ. อศจ.) 
 14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ Re-branding, Excellent Model 
School, Database of  Supply and Demand, Standard and Certification Center  
 15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรีในทุกสังกัดท้ัง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ. 
 16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 
 17.วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 
 
ยุทธศำสตร์และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย  
 1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ  5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่ม 
เป้าหมายใน 50 วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการออกกลางคันสูง  

 1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
 1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
 1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน 

และผู้ปกครอง 
2. ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ  
 2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
 2.2 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง  
 2.3 จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอช้ันหนึ่ง  
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 2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  

 2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง 
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ  

 2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะส้ัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ  เรือนจ า  ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ  

 2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่ง ได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ  

 2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์  

 2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network) 

3. ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ  
 3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
  1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism,  Project Based Learning 

Authentic Assessment  การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริง/สถานการณ์จริง 
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ  

  2) พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล  

  3) สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

  4) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ตามความ
ต้องการของพื้นท่ี และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  

  5) ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 

  6) พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ  



6 
 

  7) จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ  
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามต าแหน่งหน้าท่ี 
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน  Competency Based Technology Based Green 
Technology และ Creative economy รวมท้ังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้ เกิด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/ส่ือต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 

4 ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 4.1 ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web 

Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก  
 4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting : SPBB และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , 
การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

 4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา  

 4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ  

  2) ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  3) องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 

ฯลฯ  
  4) ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น 

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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(ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการท่ีจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาท่ีรุนแรงขึ้นและเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างมากท่ีจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคล่ือน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ท่ีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้าน
แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาท้ังในเรื่ององค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้
ขาดแคลนแรงงาน โดยท่ีประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่อยหรอเส่ือมโทรม
อย่างรวดเร็วเป็นท้ังต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการ
บริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปช่ันเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง
ปัญหาท้าทายท่ีหลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นท่ี
ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และ
พัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือน
การพัฒนาท่ีส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเมืองมากขึ้นเพื่อกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ท่ัวถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
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นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญท่ีจะต้องผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพท่ีต้องเช่ือมโยงเครือข่ายภายในประเทศ
และต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตก และ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นท่ี
เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ และถึงเวลาท่ีประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกนอกอาเซียน ความเช่ือมโยงท่ีสมบูรณ์และ
การลงทุนของไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องท่ีต้ังเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผล
เต็มท่ีท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 

ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยท้ังในทุกด้านดังกล่าว ในขณะ
ท่ีแนวโน้มโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและ
น ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขัน
ของโลกรวมท้ังการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย
ท่ีจะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดัน
ขับเคล่ือนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและ
พัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม
และการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ท้ังนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับ
การบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิ
บาล และด้วยสภาพปัญหาท่ีเรื้อรังและเช่ือมโยงกันซับซ้อนรวมท้ังการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศ
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้
ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่สาหรับประเทศไทย ดังนั้น 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความตระหนักร่วมกันว่าการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจัง
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีท้าทายในทุกด้านดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นแผนแม่บทท่ีก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อจะนาไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว้ โดยท่ีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็น
กรอบท่ีช่วยก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผน
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เฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงเป็นล าดับท่ีเหมาะสมและมีความสอดคล้องกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
รากฐานและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมท้ังต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ 

การพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
ในระยะ 20 ปีพร้อมท้ังประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของ
ประเทศท่ีได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในท่ีสุด โดยมีกลไกเสริมอื่น ๆ ในการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดเป้าหมายท่ี
จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนต่าง 
ๆ ส าหรับการพัฒนา โดยท่ีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยในปี 2579 ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังในระดับ
ภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
มารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ผ่านไป 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้แก่ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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(ร่ำง) กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574) 
วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Vision)  
ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทาย
ท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 

จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Goals) 
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย 

เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ (สามารถ
เรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมท้ัง
สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุ
วัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ควำมคำดหวังของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Aspiration) 
1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม ภายใต้การก ากับของรัฐ 
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
เป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Ends) 
1. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของทุนมนุษย์(Productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
อย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 

2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ จาก
ระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนช้ัน
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท่ีเอื้อต่อการสร้างสังคม
แห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตน
ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและทักษะการเรียนรู้
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ในศตววรษท่ี 21 รวมท้ังทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

4. ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจาก
การมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม
สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นท่ี ระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาค ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for 
Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทย 

หลักกำร/แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual Design) 
1. รัฐมีหน้าท่ีจัดการ ให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาขีด

ความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม เพื่อยกฐานะและชนช้ันในสังคม อันน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าในการกระจายรายได้ 

2. รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่ค านึงถึงเพศ ผิวสี ชนช้ัน เช้ือชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3. แยกบทบาท อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้ก ากับ
การศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริม สนับสนุน และผู้จัดการศึกษา ออกจากกันเพื่อมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน และน ามาซึ่งการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้ความเป็นอิสระท่ีมาพร้อมกับความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 

4. รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษา (ท้ังสถานศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถาน
ประกอบการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ เป็นต้น) ภายใต้กฎ กติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5. ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ท้ังทางตรง และทางอ้อมจากการได้รับการศึกษา
ของพลเมือง ต้องมีส่วนร่วมระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ผ่านการเสียภาษีตามหลัก
ความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ซึ่งเป็นหน้าท่ีของพลเมือง และการบริจาค รวมท้ังมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นท่ี
ได้รับเกินกว่าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ าท่ีรัฐก าหนดตามอัตราท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ ตามหลักประโยชน์ท่ี
ได้รับ (Benefit Principle) 

6. สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาท่ีแสดงความรับผิดชอบ(Accountability) ต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผู้เรียน ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าท่ีรัฐก าหนด) 
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7. รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชา ท่ีสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 

8. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน ท้ังผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียน และผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานท่ี และเป็นไป
เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตววรษท่ี 21 องค์ความรู้ท่ีส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 และทักษะการด ารงชีวิต รวมท้ังพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน(Learning Outcome) เพื่อสะสม
หน่วยการเรียน และเทียบโอน ท้ังการเรียนรู้ผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานเพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ (Means) 
1. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 1.1 การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาเพื่อความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการท่ีแสดง

ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การก ากับและการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ และการแบ่งบทบาทอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนโดยให้สถานศึกษาท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมสามารถเปล่ียนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

 1.2 สถานศึกษาท่ีมีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ จะมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

  - การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา เป็นอ านาจของหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ
สถานศึกษา (Owner) หากกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 

  - การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอ านาจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
หากผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กรรมการสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 

  - การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา หากครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 

 1.3 สถานศึกษามีหน้าท่ีรวบรวม บันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ท่ีบูรณาการ
และเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
รวมท้ังการติดตามประเมินผล การก าหนดนโยบายและแผน การก ากับการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ท้ังฝ่าย
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ผู้จัดการศึกษาและผู้รับบริการการศึกษาซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการท างานของกลไกตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ 

 1.4 การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ครูใหญ่) เป็น
ผู้บริหารจัดการด้านวิชาการ ส่วนผู้จัดการศึกษาเป็นผู้บริหารและจัดการด้านบริหารท่ัวไป โดยมีบุคลากร
สนับสนุนเป็นผู้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการบริหารงานท่ัวไป 

 1.5 รัฐจะจัดให้มีสถาบันพัฒนากรรมการสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีอบรมและพัฒนาผู้ท่ีจะท า
หน้าท่ีกรรมการสถานศึกษา และต้องผ่านการประเมิน เพื่อเป็นหลักประกันว่า กรรมการสถานศึกษา
สามารถก ากับบริหาร และจัดการศึกษาด้วยคุณภาพมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.1 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษา

นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองท้ังผู้ท่ีอยู่
ในวัยเรียนและผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน 

 2.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต้องเช่ือมโยงกับ
ตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 2.3 ระบบการทดสอบ วัดและประเมิน ต้องสามารถเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ของผู้ท่ีผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน เพื่อสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบโอนเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิ ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

3. ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3.1 สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานศึกษา (สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา) 
 3.2 ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติท่ีก าหนด

เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 3.3 การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปล่ียนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบสัญญา

จ้าง และได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ ากว่าการเป็นข้าราชการ 
 3.4 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้เปล่ียนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือกโดย

กรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาหากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งหรือมิได้อยู่ ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม 
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 3.5 ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทดสอบ วัดและประเมินทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับท่ีสูงขึ้น 

 3.6 เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตาม
ผลงานและความสามารถ และมีระบบสัญญาจ้าง รวมท้ังสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าท่ีข้าราชการได้รับ 
ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถเลือกครูท่ีเก่งเข้ามาสอน หรือเลือกผู้บริหารท่ีมี
ความสามารถเข้ามาบริหาร 

4. ระบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ 
 4.1 ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมท่ีจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา ไปสู่ด้านอุปสงค์

หรือตัวผู้เรียน เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือทางการเงินในการก ากับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ตลอดจนการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือทางการเงินผ่านด้านอุปทาน 

 4.2 ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่นท่ีให้กับผู้เรียนซึ่งเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าท่ีรัฐก าหนด เพื่อให้ผู้เรียน
(ผู้ปกครอง) มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษา ตามหลักประโยชน์ท่ีได้รับ (Benefit 
Principle) 

 4.3 ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รัฐสามารถให้การ
ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ผ่านกองทุนเงินให้เปล่าท่ีต้องด าเนินการจัดต้ังขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ
จากผู้เรียน รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ
ทุนการศึกษาท่ีแตกต่างกันตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 

 4.4 สถานศึกษาท่ีเก็บค่าเล่าเรียนเกินกว่าเงินอุดหนุนรายหัวท่ีรัฐให้ต้องแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีผู้เรียนพึงได้รับ
จากสถานศึกษาเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าท่ีรัฐก าหนด 

 4.5 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีศักยภาพและความสามารถ ซึ่ง
ประโยชน์ตกกับผู้เรียนมากกว่าท่ีสังคมส่วนรวมได้รับผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน โดย
ให้สถานศึกษาเก็บค่าเล่าเรียนตามต้นทุนของแต่ละสถานศึกษา และให้ผู้เรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เรียน ส าหรับผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และช าระคืนหลังส าเร็จการศึกษามีงานท า มีรายได้ถึง
เกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
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 4.6 สถานศึกษาต้องมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการเรียน แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานท า
ระหว่างเรียน ผ่านการฝึกงานในสถานศึกษา การท างานในสถานประกอบการท่ีร่วมฝึกประสบการณ์การ
ท างานตามมาตรฐานวิชาชีพกับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนและค่าครองชีพ
ระหว่างเรียนหรือให้ทุนการศึกษาจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วนของสังคม นอกเหนือจากการได้รับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจากรัฐ 
 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของจังหวัดแพร่  

วิสัยทัศน (VISION)  
“เมืองแพร่น่าอยู่  ประตูสู่ล้านนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ประชาเป็นสุข”  
กำรพัฒนำเมืองคู่  
1. อ าเภอเมืองแพร่ และอ าเภอสอง การท่องเท่ียว  
2. อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัย OTOP และไม้สัก  
3. อ าเภอหนองม่วงไข่ และอ าเภอร้องกวาง เกษตรคุณภาพสูง  
4. อ าเภอลอง และอ าเภอวังช้ิน ป่าเศรษฐกิจ  
งำนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร  
1. ด้ำนเศรษฐกิจ  
 1.1 การบริหารจัดการน้ า  
 1.2 การส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 1.3 การพัฒนางานหัตถกรรมและยกระดับ OTOP  
 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตร  
 1.5 การท่องเท่ียว  
 1.6 ใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรม  
 1.7 การขับเคล่ือนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  
2. ด้ำนสังคม  
 2.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์  
 2.2 ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในสังคม  
 2.3 การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 2.4 พัฒนาแรงงานนอกระบบ  
 2.5 พัฒนาอาหารมีคุณภาพปลอดภัย  
3. ด้ำนควำมม่ันคง  
 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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 3.2 รักษาความสงบเรียบร้อย  
 3.3 แก้ไขภัยธรรมชาติและผู้ประสบภัย  
 3.4 ป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน  
4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 4.1 ป้องกันและปราบปราบทุจริตฯ  
 4.2 เสริมสร้างคุณธรรมนาบริการท่ีดี  
 4.3 ประชาปลูกป่า 800 ล้านกล้าฯ  
 4.4 การประชาสัมพันธ์  
 4.5 การขับเคล่ือนแผนงานจังหวัด  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำวิทยำลัยกำรอำชีพสอง 

วิสัยทัศน์  
“แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน”  
พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และบริการชุมชน  
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  
3. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพสู่ระดับมัธยม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสุขตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และ

เทคโนโลยีเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
ปรัชญำวิทยำลัย  
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"  

 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน  

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสองเปิดสอน จัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) หรือ

เทียบเท่า เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 6 สาขาวิชา ดังนี้  
 1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  - สาขาวิชาการบัญชี  
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา ดังนี้  

 2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาเครื่องกล  
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
 2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  - สาขาวิชาการบัญชี  
 2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. หลักสูตรระยะส้ัน (6-225 ช่ัวโมง) และหลักสูตรหลากหลาย ส าหรับประชาชนท่ัวไป  
4. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม เป็นหลักสูตรความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่

สถานศึกษา ระดับประถม และมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอสอง และใกล้เคียง ซึ่งมีหลากหลายในสาขา
วิชาชีพ 

5. หลักสูตรทวิภาคี เป็นหลักสูตรความร่วมมือจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
ส่งนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าฝึกงานและเรียนร่วมกับสถานประกอบการท้ังในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด 

6. หลักสูตรทวิศึกษา เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาท้ังระดับ ม.6 และระดับ ปวช. โดยได้มีความร่วมมือ
กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ใน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษำ 

1. ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศกึษำ 2559 

ปวช. ปวส. รวม 
ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวิชาช่างยนต์ 49 36 32 117 41 30 71 188 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 37 32 29 98 40 22 62 160 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 4 6 25 - - - 25 

รวม 101 72 67 240 81 52 133 373 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         
   สาขาวิชาการบัญชี 36 25 24 85 20 16 36 121 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 11 11 - - - 11 

รวม 36 25 35 96 20 16 36 132 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 13 - 24 7 9 16 40 

รวม 11 13 - 24 7 9 16 40 
นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

        

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 - - 23 - - - 23 
รวม 23 - - 23 - - - 23 

นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 31 - 45 - - - 45 
รวม 14 31 - 45 - - - 45 

รวมทั้งสิ้น 185 141 102 428 108 77 185 613 
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

 
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศกึษำ 2560 
ปวช. ปวส. รวม 

ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวิชาช่างยนต์ 50 49 36 135 25 41 66 201 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 40 37 32 109 25 40 65 174 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10 15 4 29 - - - 29 

รวม 100 101 72 273 50 81 131 404 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         
   สาขาวิชาการบัญชี 25 36 25 86 20 20 40 126 

รวม 25 36 25 86 20 20 40 126 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 11 13 49 20 7 27 76 

รวม 25 11 13 49 20 7 27 76 
นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

        

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 23 - 43 - - - 43 
รวม 20 23 - 43 - - - 43 

นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 14 31 65 - - - 65 
รวม 20 14 31 65 - - - 65 

รวมทั้งสิ้น 190 185 141 516 90 108 198 714 
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ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร  ปีงบประมำณ  2560 
 ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น  52 คน 

1. ข้ำรำชกำร      11  คน    
 1.1 ผู้บริหาร      3 คน 
 1.2 ข้าราชการครู     9 คน 
 1.3 ข้าราชการพลเรือน     0 คน 
2. ลูกจ้ำงประจ ำ      0 คน 
 2.1 ท าหน้าท่ีสอน       0  คน 
 2.2 ท่ัวไป/สนับสนุน       0 คน 
3. พนักงำนรำชกำร     10 คน 
 3.1 ท าหน้าท่ีสอน     10  คน 
 3.2 ท่ัวไป/สนับสนุน         0  คน 
4. ลูกจ้ำงชั่วครำว      31  คน 
 4.1 ท าหน้าท่ีสอน     15 คน 
 4.2 ท่ัวไป/สนับสนุน     16 คน 

ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร ปีงบประมำณ 2560 แยกตำมแผนกวิชำและต ำแหน่งบุคลำกร 

ท่ี แผนกวิชำ/งำน 
ข้ำรำชกำร

ครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูพิเศษ
สอน 

เจ้ำหน้ำที ่ รวม 

1 แผนกวิชาช่างยนต์ 1 4 1 - 6 
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 2 2 - 6 
3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - 3 - 3 
4 แผนกวิชาพณิชยการ 1 2 1 - 4 
5 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 2  5 
6 แผนกเทคนิคพื้นฐาน - 1 2 - 3 
7 แผนกสามัญสัมพันธ์ 3 - 4  7 
8 งานบริหารงานท่ัวไป - - - 1 1 
9 งานการเงิน - - - 1 1 
10 งานบัญชี - - - 1 1 
11 งานพัสดุ - - - 2 2 
12 งานทะเบียน - - - 1 1 
13 งานประกนัคุณภาพ - - - 1 1 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
1. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (จำกต้นสังกัด) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ  
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- เงินเดือนข้าราชการ 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- เงินอื่น ๆ (ค่าจ้างชั่วคราว) 

 
5,057,200 
2,520,645 

 
 

 

  
 
 

695,040 

 
5,057,200 
2,520,645 

695,040 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
600,000 
160,000 
990,000 
515,000 

 
458,000 
92,000 
50,000 
35,000 

 
51,960 

124,852 
184,000 

 
 

200,000 
 

71,200 

 
1,109,960 

576,852  
1,224,000 

621,200 
     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 

ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
1,200,000 
5,765,500 

  
 
 

  
1,200,000 
5,765,500 

     งบรำยจ่ำยอื่น 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

 
 

1,054,500 

   
 

996,200 

 
 

2,050,700 
แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมาร ี

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

  
 

37,500 
1,093,000 

251,390 
491,850 

 
519,175 

3,406,650 

 
 

37,500  
1,093,000 

251,390 
491,850 

 
519,175 

3,406,650 

รวมทั้งสิ้น 17,862,845 635,000 360,812 7,066,965 25,925,622 
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2. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (เงินรำยได้สถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- เงินเดือนข้าราชการ 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- เงินอื่น ๆ (ค่าจ้างชั่วคราว) 

 
 
 

486,538 

 
 
 

208,512 

  
 
 

695,040 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
35,000 

116,200 
35,000 

 
15,000 
49,800 
15,000 

  
50,000 

166,000 
50,000 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    

     งบรำยจ่ำยอื่น 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 

 
 

504,628.93 

 
 

216,269.54 

  
 

720,898.47 
แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอปุกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

    

รวมทั้งสิ้น 1,177,366.93 504,581.54  1,681,938.47 
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สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ 2559) 
 

รำยกำร 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ 

แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

เงินเดือนข้าราชการ 
เงินวิทยฐานะ 
เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
4,492,953.34 

327,600 
229,600 

2,520,645.32 

 
 

 

   
4,492,953.34 

327,600 
229,600 

2,520,645.32 
     งบด ำเนินงำน 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
345,000 
87,538  

1,165,086.33 
529,006.03 

 
204,360 
 92,556 

278,200.27  
44,885.47 

 
9,960 

24,852 
682,376 

 
 

200,862 
 

73,571.07 

 
559,320  

405,808.80 
2,125,662.60  

647,462.57 
     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 

ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
999,000 

13,126,787.59 

    
999,000 

13,126,787.59 
     งบอุดหนุนทั่วไป 

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมาร ี

- โครงการการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน 

- โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพฯ 

- เงินอุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ี
ยากจน 

 
 

7,500 
 

40,000 
 
 
 

80,000 

 
 

30,000 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

100,000 

  
 

37,500 
 

40,000 
 

100,000 
 

       80,000 

     งบรำยจ่ำยอื่น 
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหา

การออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

- โครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กฯ 

- โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชนฯ 

 
 

570,000 
 
 

350,000 
 
 

761,998 

 
 
 
 
 

242,999.44 
 
 

 

 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

  
 

570,000 
 
 

602,999.44 
 
 

761,998 
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รำยกำร 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ 

- โครงการเรง่ประสิทธิภาพ
การสอนคร ู

- โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 

- โครงการเสริมสร้างชีวิตครู 
บุคลากร 

- โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

- โครงการอาชีวพัฒนา 
- โครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ ์

- โครงการสง่เสริมการปฎิรูป
อาชีวศึกษาฯ 
- โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ   

 
237,000 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

150,000 
 

 

 
 
 

117,600 
 

25,000 
 
 

300,000 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199,999.52 

  
237,000 

 
117,600 

 
25,000 

 
20,000 

300,000 
 
 

150,000 
10,000 

 
 

199,999.52 
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบรำยจ่ำยอื่น 

- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริม
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต 
พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุ
คากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 

  
 
 
 

 
 

49,996 
 

147,000 

 
 
 

116,250 
 
 

  
 
 

116,250 
 
 

49,996 
 

147,000 

แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุนทั่วไป 

ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

 
760,999.75 

160,310 
322,200 

 

   
 
 

 
 

361,475 

 
760,999.75 

160,310 
322,200 

 
361,475 
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รำยกำร 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุนฯ 

ค่าจัดการเรียนการสอน    2,325,684.28 2,325,684.28 
รวม 26,948,035.22 1,239,011.98 685,999.52 2,961,591.39 31,834,638.11 
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ส่วนที่ 4 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 
กรอบกำรท ำงำน  

ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยการอาชีพสองได้จ าแนกการ
ปฏิบัติงานใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ภำษำต่ำงประเทศ 
3R8C กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

A1 โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

          
50,000  

  

A2 โครงการส่งเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน(มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและVQ) 

          111,000  

  A3 โครงการส่งเสริมประกอบวิชาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและการสร้าง
ผู้ประกอบการ 

            20,000  

 A4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชา
พื้นฐาน 

        10,000    

  A5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง 

    100,000 

2. STEM 
Education 

A6 โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

       150,000    

  A7 โครงพัฒนาสถานที่เรียนรู้ห้องเรียน
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  

           
300,000  

3. พัฒนำระบบ
นิเทศก ์

A8 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
สถานประกอบการและประชาคม
อาเซียน 

        20,000      

  A9 แผนงานจัดหาวัสดุฝึกส าหรับการเรียน
การสอนทุกสาขาวิชา 

      690,000      

  A10 แผนงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์         50,000      

  A11 โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

        10,000      
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4. โรงเรียนคุณธรรม A12 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา     50,000   

  A13 โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix 
it Center) ท าดีเพื่อพ่อ.ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน 

          100,000  

  A14 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และทนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

         71,000    

  A15 โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

         11,000    

  A16 โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

         57,000    

  A17 โครงการปลูกจิตส านึกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

         34,000    

 A18 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
เยาวชน “เก่ง ดี มีสุข” ของวิทยาลัย
การอาชีพสอง 

   60,000 

5. ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
ระดับชำติVnet 

A19 โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET 

         3,000      

รวม             -        783,000    423,000     691,000  
รวมท้ังสิ้น                                                      1,927,000  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. เร่งประสิทธิภำพ
กำรสอนคร ู

B1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

         142,200  

  B2 โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครูและบุคลากรศึกษา (จ้างครู) 

         237,000  

  B3 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน (จ้างจนท) 

         117,600  

  B4 โครงการปรับปรุงบ้านพักครู (7แสน)     749,700        
  B5 โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากร       100,000      
  B6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท า

การควบคุมภายใน ระเบียบการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

         5,000      

  B7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

        20,000      
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มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  B8 แผนงานค่าตอบแทน คา่ใช้สอยครูและ
บุคลากร (สอนพิเศษ ธุรการ 
ประกันสังคม) 

    1,159,960      

  B9 แผนงานอบรมพัฒนาครูและบุคลกร
ตามภารกิจ (ไปราชการ) 

      482,852      

2. พัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำร 

B10 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  50,000     

รวม    749,700   1,817,812              -       496,800  
รวมท้ังสิ้น                                                     3,064,312  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการในพัฒนา

ประเทศ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ส่งเสริมอำชีวะ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

C1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มคีวาม
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

        20,000      

2. ทวิภำคี C2 โครงการขยายและยกระดับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 

         100,000  

3. ลดปัญหำออก
กลำงคัน 

C3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

         300,000  

  C4 แผนงานเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่าง
เรียนของ นร. นศ.ที่ยากจน 

         80,000    

  C5 โครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษา            83,100  

  C6 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน         45,000         30,000  

  C7 โครงการประชุมผู้ปกครอง                   -    

4. เพิ่มปริมำณ
ผู้เรียนสำยอำชีพ 

C8 โครงการปรับภาพลักษณ์และสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา ReProfile 
/Rebraning 

        50,000      

  C9 แผนงานสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

     1,836,240    

  C10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จ 

             2,000  
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  C11 แผนงานสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนักเรียนสายอาชีพ 

       251,390    

5. กำรแก้ไขปัญหำ
ทะเลำะวิวำท ยำ
เสพติด 

C12 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด 

         5,000      

6. กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
Demand Supply 

C13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

         5,000      

  C14 โครงการติดตามการมีงานท า ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

         1,500      

  C15 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา    10,000    

  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมะ
ศึกษา 

    

รวม            -        126,500  2,177,630     515,100  
รวมท้ังสิ้น                                                      2,819,230  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ทวิศึกษำ D1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

       466,200    

2. แนะแนววิชำชีพ
ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 

D2 โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

      100,000      

3. สร้ำงควำม
ยืดหยุ่นสำยสำมัญ
และสำยอำชีพ 

D3 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา (Pre.Vec.Ed) 

         3,000      

  D4 โครงการจัดท าคู่มมือนักเรียน นักศึกษา            30,000  
4. โครงกำรตำม
พระรำชด ำริศูนย์
เศรษฐ์กิจพอเพียง 
ศูนย์เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน 

D5 แผนงานค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
(กองทุนศึกษา) 

         10,000    
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  D6 โครงการขยายโอกาสการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชมชุน (ระยะสั้น) 

      100,000      

  D7 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา       200,000      
  D8 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 
        50,000      

รวม            -        453,000    476,200       30,000  
รวมท้ังสิ้น                                                           959,200  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. วิจัยนวัตกรรมสู่
กำรใช้ประโยชน์และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ 

E1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
เพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน 

          100,000  

2. สนับสนุน 
ส่งเสริมงำนวิจัย 

E2 โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอนด้วย ICT 

        20,000      

3. บูรณำกำรสื่อ, 
บูรณำกำร Content  

E3 โครงการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 

        20,000      

  E4 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

         7,000      

  E5 ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
เครือข่าย (1.2ล้าน) 

  1,200,000        

  E6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
วางแผนและงบประมาณ 

        50,000      

รวม  1,200,000       97,000            -       100,000  
รวมท้ังสิ้น                                                     1,397,000  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล
รองรับ APEC 

F1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 

        10,000      
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  F2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่
มาตรฐานสากล 

        10,000      

2. สร้ำงควำม
ร่วมมือระดบัจังหวัด 
พื้นท ี

F3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

         4,500      

  F4 โครงการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย 

             1,000  

  F5 โครงการอาชีวะอาสา (ปีใหม่และ
สงกรานต์) 

          300,000  

  F6 โครงการทอดผ้าป่าสามัคค ี            30,000  

  F7 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          7,000    

  F8 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

         3,000      

  F9 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัด
การศึกษา  

        10,000      

 F10 โครงการส่งเสริมและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

         3,000      

  F11 โครงการสร้างรูปแบบจัดการ
อาชีวศึกษานวัตกรรมใหม่ (SICC 
STARTUP) 

  200,000  

3. สำนพลังประชำ
รัฐด้ำนกำรยกระดับ
คุณภำพวิชำชีพ 
(E2) 

F12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน 

         400,000  

  F13 โครงการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

         4,500      

4. พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

F14 แผนงานซ่อมแซมยานพาหนะ         50,000      

  F15 แผนงานค่าวัสดุสายงานสนับสนุน       584,000      

  F16 แผนงานค่าสาธารณปูโภค       621,200      

  F17 โครงการจัดท าป้ายบอกชื่องานและ
อาคารตามถนนภายในวิทยาลัย 

        10,000      
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  F18 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าและ
เครือข่ายห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 

         5,000      

  F19 แผนงานซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง         50,000      

  F20 โครงการก่อสร้าถนนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (1.6ล้าน) 

  1,665,000        

  F21 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฎิบัติ
การ 4 ชั้น (งบผูกพัน 58-60) 

  3,350,800        

 F22 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

      100,000    

  F23 โครงการสร้างองค์พระพิษณุ     70,000 
รวม  5,015,800   1,465,200       207,000    801,000  

รวมท้ังสิ้น                                                      7,289,000  

  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี (Functional based) 
 1.1 ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละป ี
 1.2 ประสิทธิผลของการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 
 1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2. การปฏิบัติราชการตามแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Agenda based) 

3. การปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนงานในพื้นท่ี ท้องถิ่น ภูมิภาคจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือท่ีต้ังส่วน
ราชการ (Area based) 

4. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation based) 

 4.1 ผลส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษา 
 4.2 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
 4.3 ระดับความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
5. การเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Potential base 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ภำษำต่ำงประเทศ 
3R8C กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

A1 โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง           50,000    นางสาวพัชราวดี กา
วิชัย 

A2 โครงการส่งเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(มาตรฐานฝีมือแรงงานและVQ) 

          111,000  นายสุวิทย์ สิทธิกุล 

  A3 โครงการส่งเสริมประกอบวิชาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและการ
สร้างผู้ประกอบการ 

            20,000  นางสาววันทิพย์ ร่อง
แก้ว 

 A4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน         10,000    นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 

  A5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง     100,000 วิทยาลัยการอาชีพสอง 

2. STEM 
Education 

A6 โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

       150,000    นายนนทกฤษณ์ ศุภ
โสภณ 

  A7 โครงพัฒนาสถานที่เรียนรู้ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา             300,000   

3. พัฒนำระบบ
นิเทศก์ 

A8 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการสถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 

        20,000      นายสุวิทย์ สิทธิกุล 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  A9 แผนงานจัดหาวัสดุฝึกส าหรับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา       690,000      แผนกวิชา 

  A10 แผนงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์         50,000      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  A11 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ         10,000      นายชยพล มโนเมือง 

4. โรงเรียนคุณธรรม A12 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา     50,000   นายนนทกฤษณ์ ศุภ
โสภณ 

  A13 โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ท าดีเพื่อพ่อ.ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 

          100,000  นายอาทิตย์ วิหก 

  A14 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และทนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

         71,000    นายวุฒิชัย มหาวัน 

  A15 โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          11,000    นายวุฒิชัย มหาวัน 

  A16 โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ          57,000    นายวุฒิชัย มหาวัน 

  A17 โครงการปลูกจิตส านึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          34,000    นายวุฒิชัย มหาวัน 

 A18 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างเยาวชน “เก่ง ดี มีสุข” ของ
วิทยาลัยการอาชีพสอง 

   60,000 นายวุฒิชัย มหาวัน 

5. ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
ระดับชำติVnet 

A19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET          3,000      นางสาวมลธิกา ฤทธิ
นนท์ 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

รวม             -        783,000    423,000     691,000   
รวมท้ังสิ้น                                                      1,927,000   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. เร่งประสิทธิภำพ
กำรสอนคร ู

B1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการอาชีวศึกษา          142,200  วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  B2 โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรศึกษา (จ้างครู)          237,000  วิทยาลัยการอาชีพสอง 
  B3 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน (จ้างจนท)          117,600  วิทยาลัยการอาชีพสอง 
  B4 โครงการปรับปรุงบ้านพักครู (7แสน)     749,700        วิทยาลัยการอาชีพสอง 
  B5 โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากร       100,000      นางสาวนฤมล เสนา

ธรรม 
  B6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าการควบคุมภายใน ระเบียบการเงิน 

บัญชีและพัสดุ 
         5,000      นางสาวสุภารัตน์ อุดค า

เที่ยง 
  B7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา         20,000      นางสาวนฤมล เสนา

ธรรม 
  B8 แผนงานค่าตอบแทน คา่ใช้สอยครูและบคุลากร (สอนพิเศษ ธุรการ 

ประกันสังคม) 
    1,159,960      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  B9 แผนงานอบรมพัฒนาครูและบุคลกรตามภารกิจ (ไปราชการ)       482,852      วิทยาลัยการอาชีพสอง 
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มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

2. พัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำร 

B10 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   50,000     นางสาวมลธิกา ฤทธิ
นนท์ 

รวม    749,700   1,817,812              -       496,800   
รวมท้ังสิ้น                                                     3,064,312   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการในพัฒนาประเทศ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ส่งเสริมอำชีวะ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

C1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศเฉพาะด้าน         20,000      นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 

2. ทวิภำคี C2 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี          100,000  นายณัฐวุฒิ พิงคสัน 

3. ลดปัญหำออก
กลำงคัน 

C3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา          300,000  นายชยพล มโนเมือง 

  C4 แผนงานเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของ นร. นศ.ที่ยากจน          80,000    วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  C5 โครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษา            83,100  นางสาวพัชราวดี กา
วิชัย 

  C6 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน         45,000         30,000  นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  C7 โครงการประชุมผู้ปกครอง                   -    นายนพคุณ เครือไทย 

4. เพิ่มปริมำณ
ผู้เรียนสำยอำชีพ 

C8 โครงการปรับภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ReProfile 
/Rebraning 

        50,000      นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือ
โฮ้ง 

  C9 แผนงานสนับสนุนในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

     1,836,240    วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  C10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ              2,000  นางวิไลวรรณ ร่องพืช 
  C11 แผนงานสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ        251,390    วิทยาลัยการอาชีพสอง 

5. กำรแก้ไขปัญหำ
ทะเลำะวิวำท ยำ
เสพติด 

C12 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด          5,000      นายนพคุณ เครือไทย 

6. กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
Demand Supply 

C13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา          5,000      นายปรเมศร์ บุญเสริฐ 

  C14 โครงการติดตามการมีงานท า ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

         1,500      นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง 

  C15 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา    10,000    นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง 

 C16 โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมะศึกษา     นายรัชประเสริฐ 
เปล่งแสง 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

รวม            -        126,500  2,177,630     515,100   
รวมท้ังสิ้น                                                      2,819,230   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ทวิศึกษำ D1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

       466,200    นายปิยพันธ์ ปัญญาส่อง 

2. แนะแนววิชำชีพ
ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 

D2 โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       100,000      นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย 

3. สร้ำงควำม
ยืดหยุ่นสำยสำมัญ
และสำยอำชีพ 

D3 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา (Pre.Vec.Ed)          3,000      นายเกียรติชัย แก้วศรี 

  D4 โครงการจัดท าคู่มมือนักเรียน นักศึกษา            30,000  นางไพรินทร์ บุญเสริฐ 
4. โครงกำรตำม
พระรำชด ำริศูนย์
เศรษฐ์กิจพอเพียง 
ศูนย์เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน 

D5 แผนงานค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
(กองทุนศึกษา) 

         10,000    วิทยาลัยการอาชีพสอง 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  D6 โครงการขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชมชุน (ระยะสั้น) 

      100,000      นางพรรณี เปี่ยมญาติ 

  D7 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา       200,000      นายอาทิตย์ วิหก 
  D8 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา         50,000      นายอดิศร วงค์ฉายา 

รวม            -        453,000    476,200       30,000   
รวมท้ังสิ้น                                                           959,200   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. วิจัยนวัตกรรมสู่
กำรใช้ประโยชน์และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ 

E1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ประชาชน 

          100,000  นายอาทิตย์ วิหก 

2. สนับสนุน 
ส่งเสริมงำนวิจัย 

E2 โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย ICT         20,000      นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 

3. บูรณำกำรสื่อ, 
บูรณำกำร Content  

E3 โครงการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนให้เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0         20,000      นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์ 

  E4 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน          7,000      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  E5 ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย (1.2ล้าน)   1,200,000        วิทยาลัยการอาชีพสอง 
  E6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวางแผนและงบประมาณ         50,000      นายวุฒิชัย ค ามีสว่าง 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

รวม  1,200,000       97,000            -       100,000   
รวมท้ังสิ้น                                                     1,397,000   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. กำรจัดกำร
อำชวีศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล
รองรับ APEC 

F1 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน         10,000      นายดนัยศักด์ิ ภูริ
ปัญญาวรกุล 

  F2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่
มาตรฐานสากล 

        10,000      นายดนัยศักด์ิ ภูริ
ปัญญาวรกุล 

2. สร้ำงควำม
ร่วมมือระดบั
จังหวัด พื้นที 

F3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

         4,500      นางสาวอรทัย ไข่ค า 

  F4 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย              1,000  นางสาวอรทัย ไข่ค า 

  F5 โครงการอาชีวะอาสา (ปีใหม่และสงกรานต์)           300,000  นายอาทิตย์ วิหก 

  F6 โครงการทอดผ้าป่าสามัคค ี            30,000  นายรัชประเสริฐ 
เปล่งแสง 

  F7 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           7,000    นายรัฐประเสริฐ 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

เปล่งแสง 
  F8 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 
         3,000      นายวิลยู มั่นระวัง 

  F9 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา          10,000      นายรัฐประเสริฐ 
เปล่งแสง 

 F10 โครงการส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน          3,000      นายนพคุณ เครือไทย 

  F11 โครงการสร้างรูปแบบจัดการอาชีวศึกษานวัตกรรมใหม่ (SICC STARTUP)   200,000  นายวุฒิชัย ค ามีสว่าง 
3. สำนพลังประชำ
รัฐด้ำนกำร
ยกระดับคณุภำพ
วิชำชีพ (E2) 

F12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน          400,000  นายดนัยศักด์ิ ภูริ
ปัญญาวรกุล 

  F13 โครงการจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559          4,500      นายวุฒิชัย ค ามีสว่าง 
4. พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

F14 แผนงานซ่อมแซมยานพาหนะ         50,000      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  F15 แผนงานค่าวัสดุสายงานสนับสนุน       584,000      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  F16 แผนงานค่าสาธารณปูโภค       621,200      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  F17 โครงการจัดท าป้ายบอกชื่องานและอาคารตามถนนภายในวิทยาลัย         10,000      นายสุวิทย์ สิทธิกุล 
  F18 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าและเครือข่ายห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์          5,000      นายวุฒิชัย มหาวัน 
  F19 แผนงานซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง         50,000      วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  F20 โครงการก่อสร้าถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ (1.6ล้าน)   1,665,000        วิทยาลัยการอาชีพสอง 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  F21 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฎิบัติการ 4 ชั้น (งบผูกพัน 58-60)   3,350,800        วิทยาลัยการอาชีพสอง 
 F22 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต       100,000    นายปรเมศร์ บุญเสริฐ 
  F23 โครงการสร้างองค์พระพิษณุ     70,000 นายจักรธร เหมยลิน 

รวม  5,015,800   1,465,200       207,000    801,000   
รวมท้ังสิ้น                                                      7,289,000   

 



เลขที่ 535 หมู 6 ตำบลบานหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร 54120

โทรศัพท 0-5459-1038 โทรสาร 0-5459-3259 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 08-3325-4715 

Email song.ac.th@gmail.com 

Website www.song.ac.th
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