
กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการ



ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 วิทยาลัยการอาชีพสองด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 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 าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี 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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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจ ะมีการ
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
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กรอบท่ีช่วยก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผน
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 
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10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
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 
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3. ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตน
ของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและทักษะการเรียนรู้
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) 
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6. สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาท่ีแสดงความรับผิดชอบ(Accountability) ต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผู้เรียน ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าท่ีรัฐก าหนด) 

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
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สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
รวมท้ังการติดตามประเมินผล การก าหนดนโยบายและแผน การก ากับการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ท้ังฝ่าย
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 
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 3.4 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้เปล่ียนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือกโดย
กรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาหากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งหรือมิได้อยู่ ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม 

 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 แผนการศึกษาแห่ งชาติ 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 
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 4.5 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีศักยภาพและความสามารถ ซึ่ง
ประโยชน์ตกกับผู้เรียนมากกว่าท่ีสังคมส่วนรวมได้รับผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน โดย
ให้สถานศึกษาเก็บค่าเล่าเรียนตามต้นทุนของแต่ละสถานศึกษา และให้ผู้เรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เรียน ส าหรับผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และช าระคืนหลังส าเร็จการศึกษามีงานท า มีรายได้ถึง
เกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
 4.6 สถานศึกษาต้องมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการเรียน แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานท า
ระหว่างเรียน ผ่านการฝึกงานในสถานศึกษา การท างานในสถานประกอบการท่ีร่วมฝึกประสบการณ์การ
ท างานตามมาตรฐานวิชาชีพกับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนและค่าครองชีพ
ระหว่างเรียนหรือให้ทุนการศึกษาจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วนของสังคม นอกเหนือจากการได้รับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจากรัฐ 
 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมายท่ี 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมายท่ี 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 1 ก้าลังคนมีทักษะท่ีส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  เป้าหมายท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  เป้าหมายท่ี 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าหมายท่ี 4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต้าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานท่ี 
  เป้าหมายท่ี 5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายท่ี 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  เป้าหมายท่ี 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต้าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานท่ี 
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  3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ 
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  เป้าหมายท่ี 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส้าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
  เป้าหมายท่ี 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  เป้าหมายท่ี 1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  เป้าหมายท่ี 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต 
  เป้าหมายท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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  เป้าหมายท่ี 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
  เป้าหมายท่ี 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมายท่ี 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นท 
  เป้าหมายท่ี 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ยุทธศำสตร์และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ส านักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 -2564)  
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี

ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 1.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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 1.3 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผู้ปกครอง 

2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีจ านวน 5 กลยุทธ์ 

ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ

ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาท การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.๕ กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่ อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 1.2 เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 1.3 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง  
 1.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
2. กลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศมีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ

ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะทาง 
 2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน

อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 1.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษา 
 1.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 1.4 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นท่ี และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
 1.3 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีสามารถเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนฐานข้อมูลระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 1.4 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา มีจ านวน 

2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุลม ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.2 เพื่อส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน าองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีจ านวน 

3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 1.3 เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
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 1.4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1.5 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับ

การพัฒนาประเทศ 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 5 สาขาวิชา ดังนี้  
 1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  - สาขาวิชาการบัญชี  
 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 5 สาขาวิชา ดังนี้  

 2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาเครื่องกล  
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 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 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
การบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าฝึกงานและเรียนร่วมกับสถานประกอบการท้ังในพื้นท่ี
จังหวัดแพร่ 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 2560 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศกึษำ 2560 

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

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวิชาช่างยนต์ 50 39 37 126 31 41 72 197 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 30 35 32 97 31 40 71 168 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 11 4 21 3 - 3 24 

รวม 86 85 73 244 65 81 146 390 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         
   สาขาวิชาการบัญชี 25 36 23 84 13 20 33 117 

รวม 25 36 23 84 13 20 33 117 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 9 13 36 7 7 14 50 

รวม 14 9 13 36 7 7 14 50 
นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

        

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 21 - 36 - - - 36 
รวม 15 21 - 36 - - - 36 

นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 11 32 59 - - - 59 
รวม 16 11 32 59 - - - 59 

รวมทั้งสิ้น 156 162 141 459 85 108 193 652 
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

 
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศกึษำ 2561 
ปวช. ปวส. รวม 

ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวิชาช่างยนต์ 40 50 39 139 25 31 56 159 
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 40 30 35 105 25 31 56 161 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 6 11 27 20 3 23 50 

รวม 100 86 85 271 70 65 135 370 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         
   สาขาวิชาการบัญชี 25 25 36 86 20 13 33 119 

รวม 25 25 36 86 20 13 33 119 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 14 9 48 20 7 27 75 

รวม 25 14 9 48 20 7 27 75 
นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

        

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 15 21 36 - - - 56 
รวม 20 15 21 36 - - - 56 

นักเรียนนกัศกึษำระบบทวิศกึษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 16 11 27 - - - 47 
รวม 20 16 11 27 - - - 47 

รวมทั้งสิ้น 190 156 162 468 110 85 195 703 
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ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร  ปีงบประมำณ  2561 
 ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น  57 คน 

1. ข้ำรำชกำร      14  คน    
 1.1 ผู้บริหาร      3 คน 
 1.2 ข้าราชการครู     11 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      33  คน 
 4.1 ท าหน้าท่ีสอน     16 คน 
 4.2 ท่ัวไป/สนับสนุน     17 คน 

ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร ปีงบประมำณ 2561 แยกตำมแผนกวิชำและต ำแหน่งบุคลำกร 

ท่ี แผนกวิชำ/งำน 
ข้ำรำชกำร

ครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูพิเศษ
สอน 

เจ้ำหน้ำที ่ รวม 

1 แผนกวิชาช่างยนต์ 1 3 2 - 6 
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 2 2 - 6 
3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 1 2 - 3 
4 แผนกวิชาพณิชยการ 2 2 1 - 5 
5 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 2  6 
6 แผนกเทคนิคพื้นฐาน - 1 2 - 3 
7 แผนกสามัญสัมพันธ์ 3 - 4  7 
8 งานบริหารงานท่ัวไป - - - 1 1 
9 งานการเงิน - - - 2 2 
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. 2561 

 
1. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (จำกต้นสังกัด) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ  
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

2,662,560 
 

 
  

 
 

2,662,560 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

100,000 
439,500 
600,000 

 
197,500 
304,490 
216,010 

 

 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

 
197,500 
404,490   
855,510 
600,000 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
810,000 

 

  
 
 

  
810,000 

 
     งบรำยจ่ำยอื่น 

- โครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 
 

100,000 

   
 

1,000,000 

 
 

1,100,000 
แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุน 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

  
382,000 
175,720 
343,800 

 
362,900 

2,343,800 

 
382,000 
175,720   
343,800 

 
362,900 

2,343,800 

รวมทั้งสิ้น 4,612,060 718,000 200,000 4,608,220 11,138,280 
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2. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (เงินรำยได้สถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
    

     งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
250,000 

 

 
150,000 

 

  
400,000 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    

     งบรำยจ่ำยอื่น 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

 
 

250,000 

 
 

100,000 

 
 

150,000 

 
 

500,000 
แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุน 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

    

รวมทั้งสิ้น 500,000 250,000 150,000 900,000 
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สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ 2560) 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ  
แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

2,541,880 
 

 
   

2,541,880 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
446,370 

68,949.90 
913,709.79 
614,989.69 

 
86,400 

361,401.59 
1,266,600.41 

 

 
 
 

184,000 

 
 
 
 
 

 
532,770 

430,351.49   
2,364,310.20 

614,989.69 
     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 

ค่าครภุัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
1,200,000 
5,666,666 

  
 
 

  
1,200,000 
5,666,666 

     งบรำยจ่ำยอื่น 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

 
 

683,070.76 

 
 

297,600 

 
 

350,000 

 
 
 

 
 

1,330,670.76 
แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     งบอุดหนุน 

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ ์

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

  
 

214,000 
751,000 
155,940 
322,200 

 
718,199.04 
2,319,030 

 
 

214,000  
751,000 
155,940 
322,200 

 
718,199.04 
2,319,030 

รวมทั้งสิ้น 12,135,636.14 2,012,002 534,000 4,480,369.04 19,162,007.18 
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ส่วนที่ 4 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 
กรอบกำรท ำงำน  

ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองได้จ าแนกการ
ปฏิบัติงานใน 6 ยุทธศาสตร์ (41 โครงการ) ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (A) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร (A) 
1.1 พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนควำมเป็นพลเมือง 

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติในกำรบูรณำกำร
จัดท ำแผนกำรเรียนทุกระดับตำมแนวทำงกำร
พัฒนำตำมยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2560-2579  
(รู ป แบบ โครงก าร  : จัดท าแผน การ เรี ยน
สมรรถนะอาชีพ เป็นภาคเรียน  บู รณาการ
รายวิชาร่วมกัน เน้นชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ
เรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี21 (3R8C) 

2. โครงกำร 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบพลเมือง  
(รู ป แ บ บ โค ร งก าร  : ส อ น อา ชีพ  แ ป รรู ป 
ส่ิงประดิษฐ์ ต่อยอด ภูมิปัญญา บริการสังคม 
เน้นยั่งยืน ฯลฯ) 

1.2 พัฒนำระบบ กลไก และมำตรกำรดูแลป้องกัน
ภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่  

3. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  
(รูปแบบโครงการ :  1 ชมรม 1 พื้น ท่ีเรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิต และ กิจกรรรมต่างๆ เช่น วัน
ส าคัญ งานประเพณี  กีฬาสี  ฯลฯ บูรณาการ
ร่วมกับงานกิจกรรมและ อวท.)  

4. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันผู้ เรียน
อำชีวศึกษำ  
(รูปแบบโครงการ : การประชุมผู้ปกครอง การ
เย่ียมบ้าน รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ 
ตรวจสารเสพติด คัดกรองกลุ่มเส่ียง ระบบ IT 
สนับสนุน ฯลฯ) 
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5. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียน
อำชีวศึกษำ  
(รูปแบบโครงการ : ปฐมนิ เทศคุณธรรมและ
จริยธรรม – ปัจฉิมนิเทศการเตรียมความพร้อมสู่
โลกอาชีพ/ศึกษาต่อ) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร (A) 
1.3 ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพื้นท่ีสูง  6. โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพ

ในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนกองทุนศึกษำโครงกำร
พระรำชด ำริ  
(รูปแบบโครงการ : อาชีวะพัฒนาสอนอาชีพ 
ซ่อมแซม  โรงเรียนบ้านแม่แรม)  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (B) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มี
สมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำร  

1. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ประสำนงำนครูแนะแนว
โรงเรียนเครือข่ำยอำชีวศึกษำ “ครูอำ (ชีวะ)”  
(รูปแบบโครงการ : ปรุงปรุงห้องแนะแนวให้เป็น
ศูนย์ประสาน ห้องประชุม ครูแนะแนวโรงเรียน
เครือข่าย มีพื้นจัดแสดงการศึกษาต่อท่ีวิทยาลัย 
เปิดบ้านวิชาการ  และการออกแนะแนว ฯ) 

2. โครงกำรส่งเสริมประกอบวิชำชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอำชีวศึกษำและกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
(535 Café) 

(รูปแบบโครงการ : ศูนย์ปฏิบัติการประกอบวิชาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาวิชาชีพร้านกาแฟ
แ ละ เบ เก อ รี่ (535 Café) แ ล ะ  Co-Working 
space   

3. แผนงำนสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำม
ควำมต้องกำร  
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(รูปแบบโครงการ : งบประมาณ ค่าวัสดุ) 
4. โครงกำรพัฒนำสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะ

ทำงอำชีวศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ : ยกระดับคุณภาพห้องเรียน
เทคโนโลยีเฉพาะทางตามมาตรฐานอาชีวศึกษา) 

2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะ
ทำง 

5. โครงกำรยกระดับคุณภำพและทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพผู้เรียน  
(รูปแบบโครงการ : การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1ให้กับผู้เรียน
ช้ันปีสุดท้ายหรือก่อนส าเร็จการศึกษา) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
 6. โครงกำรประชุมวิชำกำร อวท. กำรแข่งขัน

ทักษะวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน  
(รูปแบบโครงการ : ประชุมวิชาการ อวท. การ
ประกวดทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานระดับ
หน่วยและ อศจ.หรือสูงกว่า) 

2.3 ส่งเสริมกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ 

7. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัย โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

(รูปแบบโครงการ : การประกวด ผลงานการวิจัย 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ระดับหน่วย และ 
อศจ.หรือสูงกว่า) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ (C) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน

อำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ
สมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็มศักยภำพ  

1. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ SICC Service Center  
(รูปแบบโครงการ : ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน อาชีวะอาสา อาชีวะบริการ Mobile 
Service ฯ ล ฯ  แ ล ะ จั ด ต้ั งส านั ก ง าน  SICC 
Service Center)  
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2. โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-Net) 
(รูปแบบโครงการ : การเตรียมความพร้อมและ
การสอบฯ)  

3.2 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำให้มีศักยภำพ 

3. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

(รูปแบบโครงการ : การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วย
ตนเองส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์) 

4. โครงกำรศึกษำดูงำนของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(รูปแบบโครงการ : การศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
5. แผนงำนยกระดับคุณภำพชีวิตครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   

(รูปแบบโครงการ : งบประมาณ ค่าตอบแทน 
และค่าใช้สอย) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำที่ตรง

กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  
6 . โครงกำรฝึกอบ รมหลักสู ตรวิชำชีพ ฐำน
ส ม ร ร ถ น ะ  Education to Employment : 
Vocational Boot Camp (E to E)  
(รูปแบบโครงการ : การสอนระยะส้ันเพื่ อเพิ่ ม
สมรรถนะอาชีพให้กับผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จ
การศึกษา) 
7. โครงกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำค ี

(รูปแบบโครงการ : เขียนแผนการฝึกอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีทุกแผนกวิชา) 

3.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรเพิ่ม
ศักยภำพก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ

8. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยควำม
ร่วมมือกับศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก องค์กำรอุตสำหกรรม
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สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ 

ป่ำไม้ ในกำรเพิ่มศักยภำพและเพิ่มปริมำณผู้เรียน
อำชีวศึกษำ* 

(รูปแบบโครงการ :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน) 
9. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือ ในกำรเพิ่ ม
ศักยภำพก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำด้ำนกำรซ่อม
บ ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ (Big Bike) 
ร่วมกับสถำนประกอบกำร* 

(รูปแบบโครงการ :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และสร้างพื้ น ท่ี
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ Big Bike) 
10 . โค รงก ำ รพั ฒ น ำห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ำ รช่ ำ ง
เคร่ืองปรับอำกำศ ระดับ 1 โดยควำมร่วมมือ
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือจังหวัดแพร่ 

(รูปแบบโครงการ :พัฒนาห้องห้องปฏิบัติการช่าง
เครื่องปรับอากาศให้ได้มาตรฐานและเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าทดสอบ) 
11. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ โดย
ควำมร่วมมือส ำนักงำนขนส่งจังหวัดแพร่* 

(รูปแบบโครงการ :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และสร้างพื้ น ท่ี
ฝึกสอนขับรถยนต์ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เป็น
ศุนย์ท่ีได้รับการรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก) 

12.  โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ เพื่ อ ก ำ ร เป็ น
ผูป้ระกอบกำรร่วมกับสถำบันทำงกำรเงิน 

(รูปแบบโครงการ : ร่วมกับสถาบันทางการเงินให้
ความรู้เพื่อการเตรียมเป็นผู้ประกอบการในชุมชน) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา (D) 
มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 

4.1 เพิ่มโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียมในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำที่มี
คุณภำพ  

1. แผนงำนสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน 
(รูปแบบโครงการ : งบประมาณเงินอุดหนุน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

2. แผนงำนเงินอุดหนุนหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของ 
ทุนกำรศึกษำ นร. นศ.  
(รูปแบบโครงการ :ระดมทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ียากจน /
เรียนดี /ประพฤติดี ) 

3. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ให้
คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
อย่ำงเหมำะสมเต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วง
วัย  (ตลำดนัดสร้ำงสรรค์อำชีพ) 
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาห้องปฏิบัติการ และ
สอนอาชีพระยะส้ัน ให้กับคนทุกช่วงวัย ) 

4.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำน
กำรอำชีวศึกษำที่ครอบคุลม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

4. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยำลัยกำรอำชีพสอง S-MIS V.6  
(รูปแบบโครงการ: ระบบบริหารจัดการแผนการ
เรียนและท าเนียบศิษย์เก่าท่ีเกี่ยวข้อง)   

5. โครงกำรพัฒ นำระบบ เค รือข่ ำย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน
สถ าน ศึ ก ษ าให้ ส าม ารถ ใช้ ง าน ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ)   

6. โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ ป้ อ งกัน เครือข่ ำย 
(Firewall) แบบที่ 1 

(รูปแบบโครงการ : จัดหาอุปกรณ์ป้อ งกัน
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เครือข่าย (Firewall) ) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (E) 
มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 

5.1 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำ ให้มีจิตส ำนึก 
ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. โครงกำรสถำนศึกษำสีเขียว (Green College) 
(รูปแบบโครงการ : รณรงค์การใช้พลังงานและ

ยกระดับเป็นหน่วยงานต้นแบบการอนุรักษ์
พลังงาน) 

5.2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

(รูปแบบโครงการ : จัดอบรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.แพร่) 

5.3 พัฒนำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. โครงกำรต้นแบบเมืองแห่ง อำรยสถำปัตย์ บน
ค วำม เท่ ำ เที ย ม เพื่ อ ค น ทุ ก ค น  ( Universal 
Design)*  

(รูปแบบโครงการ : ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
แล ะ ก ารพั ฒ น าสถ าน ศึ ก ษ าภ าย ใต้ แ น ว คิ ด 
Universal Design ) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (F) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
6.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่มี

ประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  
1. โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและเชิดชูเกียรติ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ : ประชุมออกแบบเครื่องมือ
การประเมิน และการมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี) 

2. แผนงำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
(รู ป แ บ บ โค ร ง ก า ร  :  ง บ ป ร ะ ม า ณ  ค่ า

สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ฯลฯ) 
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3. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 

(รูปแบบโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าและรายงานสรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
6.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร

อำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกับกำรพัฒนำ
ประเทศ 

4. โครงกำรพัฒนำห้องเตรียมกำรสอนต้นแบบ 
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาห้องเตรียมการสอน

ต้นแบบ(ห้องพักครู) 
6.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
5. โครงกำรพัฒนำศูนย์จัดแสดงและประชุม
วิทยำลัยกำรอำชีพสอง  

(รูปแบบโครงการ : พัฒนาศูนย์จัดแสดงและ
ประชุม อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสอง 
) 
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและถ่ำยทอดภู มิ
ปัญญำผู้สูงอำยุ โดยควำมร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)* 

(รูปแบบโครงการ : เชิญผู้สูงอายุ/ปราชญ์ชุมชน
มาถ่ายทอดองค์ความรู้และภาคปฏิบัติในสถานศึกษา 
โดยเน้นผลลัพธ์ท่ียั่งยืน เช่น ภูมิปัญญาช่างไม้ เป็น
ต้น) 

6.4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ 

7. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
จัดระดับคุณภำพของแผนกวิชำ วิทยำลัยกำร
อำชีพสอง 
(รูป แบบ โครงก าร : พั ฒ น าระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่อจัดระดับคุณภาพของแผนกวิชาผ่าน
ระบบออนไลน์) 

* อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อลงนามความร่วมมือ 
 



ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติและในระดับต่ำงๆที่เก่ียวข้องเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 

ปี 
นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 

พ.ศ.60-64 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ.60-79 
ยุทธศำสตร์ สอศ. 

พ.ศ.60-79 
ยุทธศำสตร์ 
ภำคเหนือ 

ยุทธศำสตร์ 
จังหวัดแพร่ 

ยุทธศำสตร์ วก.สอง 
 

ควำมมั่นคง ข้อ 1. การปกป้องเชิดชูข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
ข้อ 2. การรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ 
ข้อ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5. การเสริมสร้างความ
มั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาต ิ

  ยุทธศำสตร์ท่ี 1  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติ 

กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

ข้อ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

ข้ อ  3. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคนการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรในแนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรปูให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับควนต้องการของตลาด 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนด้ำนกำร
อำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
คน 

ข้อ6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 

ข้อ 1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

ยุท ธศำสตร์ที่  3  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุ ก
ช่ ว ง วัย แ ล ะก ารส ร้ า ง
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุท ธศำสตร์ที่  3  ก ารพั ฒ น า
ศั ก ย ภ าพ ก า ลั งค น ด้ าน ก า ร
อ าชี ว ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเน่ืองกับการท่องเที่ยวบริการ
สุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้าง
มูลค่าสูง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำ
ศักยภำพ ก ำลั งคน ด้ำนกำร
อำชี ว ศึ กษำให้ มี ส ม รรถน ะ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ  
 

กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันใน
สังคม 

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 
 

ข้อ 2. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 
 

ยุท ธศำสตร์ที่  4  การ
สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 
10 ป ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  
 

กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 9. การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ข้อ 4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม เพื่ อ ก าร
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุท ธศำสตร์ที่  5  การ
จัดการศึกษาเพื่ อสร้ าง
เสริมคุณภาพชี วิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุท ธศำสตร์ที่  5  การ จัด การ
อ าชี ว ศึ ก ษ า เพื่ อ ส ร้ า ง เส ริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์
แก่ระบบนิเวศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบร้อย การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำร
อำชี วศึ กษำเพ่ื อส ร้ำง เส ริ ม
คุณ ภ ำพ ชี วิ ต  เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  
 

กำรปรับสมดุลและ
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

ข้อ 6. การบริหารจัดการใน
ภาครั ฐ  การป้ อ งกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การเพิ่ม
ประสทิธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาเมืองส าคัญ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ 
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วิเครำะห์หว่งโซ่คุณค่ำ (Value Chain) และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง 
 
 
 
 
 
 
 
2.

กิจกรรม
สนับสนุน 

2.1 กำรพัฒนำศกัยภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
2.โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา   
4.โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.โครงการประเมินประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษะประชำกรในศตวรรษที่ 21 
(ควำมต้องกำร 

ในยุค 4.0  
: 3R 8C) 

และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
 
 
 

 
 
 

2.2 กำรสนบัสนุนปจัจัยและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
1.โครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชวีศึกษา 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาด้านการซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ร่วมกับสถานประกอบการ 
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 โดยความร่วมมือส านักงานพัฒนาฝีมือจังหวัดแพร่ 
4. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ โดยความร่วมมือส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่* 
5. โครงการสถานศึกษาสีเขียว (Green College) 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.โครงการต้นแบบเมืองแห่ง อารยสถาปัตย์ บนความเท่าเทียมเพ่ือคนทุกคน (Universal Design)*  
8. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
9.โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนต้นแบบ 
10.โครงการพัฒนาศูนย์จัดแสดงและประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง  
2.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
1.แผนงานสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ  
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง S-MIS V.6 
3.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 
5.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดระดับคุณภาพของแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพสอง 

 1.1กำรวิจัยพัฒนำและออกแบบ
ผู้เรียน 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการบูร

ณาการจัดท าแผนการเรียนทุกระดับ
ต าม แ น วท า งก า ร พั ฒ น าต า ม
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579  

 

1.2.กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในทุกระดบั 
1.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพในเขตพ้ืนที่

สูง โรงเรียนกองทุนศึกษาโครงการพระราชด าร ิ
3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ศึกษา 
4. แผนงานสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.แผนงานเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของ 

ทุนการศึกษา นร. นศ. 
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้คนทุกช่วงวัย 

มีทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  (ตลาดนัดสร้างสรรค์อาชีพ) 

1.3.กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในตัวผู้เรียน 
1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมประกอบวิชาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและการ

สร้างผู้ประกอบการ (535 Café) 
4.โครงการยกระดับคุณภาพและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน 
5.โครงการประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
6.โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี
7.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ (E to E) 
8.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก* 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยความร่วมมือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)* 
 

1.4.กำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวประชำสมัพันธ ์
1.โครงการ 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบพลเมือง 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครูแนะแนว

โรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา “ครูอา (ชีวะ)”  
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ  และการออกแนะแนว 

ฯ 
4.โครงการจัดตั้งศูนย์ SICC Service Center 
 
 
 

 1.กิจกรรมหลัก 3.เป้าหมาย 



กรอบงบประมำณโครงกำร/แผนกงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. พัฒนำหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนควำม
เป็นพลเมือง 
  

A1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการบูรณา
การจัดท าแผนการเรียนทุกระดับตาม
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -
2579  

  3,500  47,800   

A2 โครงการ 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบ
พลเมือง  

   10,000  50,000 120,000   

2.  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ 
กลไก และมำตรกำร
ดู แ ล ป้ อ ง กั น ภั ย
คุ ก ค ำ ม ใ น ชี วิ ต
รูปแบบใหม่  

A3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม   34,000 191,000 107,000 

A4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

   18,000 245,000  83,100 

A5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

     20,000 

3. ขั บ เ ค ลื่ อ น
อำชีวศึกษำเขตพื้นท่ี
สูง 

A6 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
สายอาชีพ ในเขตพื้ นที่ สู ง โรงเรียน
กองทุนศึกษาโครงการพระราชด าริ  

  230,000  

รวม             -         65,500 763,800     330,100 
รวมท้ังสิ้น                                                       1,159,400 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำ
ให้ มี ส ม ร รถน ะใน
ส ำข ำ ท่ี ต ร ง ต ำ ม
ควำมต้องกำร  
  
  
  
  
  

B1 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานครูแนะ
แนวโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา “ครู
อา (ชีวะ)”  

   60,500  

B2 โครงการส่งเสริมประกอบวิชาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและการสร้าง
ผู้ประกอบการ (535 Café) 

  20,000        

B3 แผนงานสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงตามความต้องการ  

  275,000  2,343,800  600,000    

B4 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ที่ เ รี ย น รู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

         150,000 
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มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

2. ส่งเสริมกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำท่ีมีควำม
เชี่ยวชำญและเป็น
เลิศเฉพำะทำง 

B5 โครงการยกระดับคุณภาพและทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน  

 10,000 50,000 111,000 

B6 โครงการประชุมวิชาการ อวท. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 

 10,000   

3. ส่งเสริมกำรวิจัย 
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยี และองค์
ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
อำชีวศึกษำ 

B7 โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงาน
วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  

   150,000    

รวม -    298,000 2,624,300 1,011,000 
รวมท้ังสิ้น 3,933,300 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1.  ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำก ำลังคนด้ำน
อ ำชี ว ศึ ก ษ ำ ใ ห้ มี
คุณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ีพึ ง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป และสมรรถนะ
วิ ช ำชี พ อย่ ำ ง เต็ ม
ศักยภำพ 

C1 โค รงก ารจั ด ต้ั งศู น ย์  SICC Service 
Center  

  100,000 363,000 

C2 โค ร ง ก า รท ด ส อ บ ท า งก า รศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

 3,000   

2. ส่งเสริม พัฒนำ
ค รู แ ล ะบุ ค ล ำ ก ร
ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
อ ำชี ว ศึ ก ษ ำ ใ ห้ มี
ศักยภำพ 

C3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

 20,000   

C4 โค รงการศึ กษ า ดู งาน ขอ งค รูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

   100,000 

C5 แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    

 477,500  400,000 

3.  ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
พั ฒ น ำห ลั ก สู ต ร

C6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐาน
ส ม ร ร ถ น ะ  Education to 

   237,000 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

อำชีวศึกษำท่ีตรงกับ
ควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  

Employment :  Vocational Boot 
Camp (E to E)  

C7 โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

   100,000 

4.  ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
พัฒนำควำมร่วมมือ
ในกำรเพิ่มศักยภำพ
ก ำ ลั ง ค น ด้ ำ น
อ ำชี ว ศึ ก ษ ำ ใ ห้ มี
คุณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ีพึ ง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป และสมรรถนะ
วิชำชีพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ 

C8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโล ยีและป รับป รุงผลิต ภัณ ฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้  ในการเพิ่ มศักยภาพและเพิ่ ม
ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา* 

 20,000   

C9 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่ม
ศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาด้าน
การซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่  (Big Bike) ร่วมกับสถาน
ประกอบการ* 

   132,000 

C10 โครงการพัฒนาห้องป ฏิบั ติการช่าง
เคร่ืองปรับอากาศ ระดับ 1 โดยความ
ร่วมมือส านักงานพัฒนาฝีมือจังหวัด
แพร่ 

   150,000 

C11 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ 
โดยความร่วมมือส านักงานขนส่งจังหวัด
แพร่* 

 3,000 10,000  

C12 โค ร ง ก า ร ให้ ค ว าม รู้ เพื่ อ ก า ร เป็ น
ผู้ป ระกอบการร่วมกับสถาบันทาง
การเงิน 

   10,000 

รวม            -    523,500 110,000 1,482,000 
รวมท้ังสิ้น 2,115,500 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. เพิ่มโอกำส ควำม
เสมอภำค และควำม
เ ท่ ำ เ ที ย ม ใ น
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ด้ ำ น
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ท่ี มี

D1 แผนงำนสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

  3,608,220  

D2 แผนงานเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่าง
เรียนของ ทุนการศึกษา นร. นศ.  

 45,000 80,000 30,000 
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

คุณภำพ  D3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  (ตลาดนัด
สร้างสรรค์อาชีพ) 

  500,000  

2.  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ฐ ำ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สำรสนเทศด้ำนกำร
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน  

D4 โค รงการพั ฒ น าระบ บ เทค โน โล ยี
สารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง S-
MIS V.6  

   50,000 

D5 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

 5,000  200,000 

D6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Firewall) แบบที่ 1 

   165,850 

รวม            -         50,000 4,188,220 445,850 
รวมท้ังสิ้น 4,684,070 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. พั ฒ น ำผู้ เรี ย น
อำชี วศึ กษ ำ ให้ มี
จิต ส ำนึก  ทัศนคติ 
ค่ ำ นิ ย ม  ใ น ก ำ ร
พัฒนำคุณภำพชีวิต 
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  

E1 โครงการสถานศึกษาสีเขียว (Green 
College) 

   55,000 

2. พั ฒ น ำผู้ เรี ย น
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ใ ห้
สำมำรถด ำรงชีวิ ต
อย่ำงมีควำมสุขตำม
ป รั ช ญ ำ ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

E2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 11,000   

3. พัฒนำกำรวิ จัย
เพื่ อ พั ฒ น ำ อ ง ค์
ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ
นวัตกรรมด้ำนกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ

E3 โ ค ร ง ก า ร ต้ น แ บ บ เมื อ ง แ ห่ ง 
อารยสถาปัตย์ บนความเท่าเทียมเพื่อ
คนทุกคน (Universal Design)*  

   25,000 
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ชี วิ ต  เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

รวม  -  11,000 -     80,000 
รวมท้ังสิ้น 91,000 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. พัฒนำระบบกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ท่ี มี
ประสิทธิภำพภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล  
  
  

F1 โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 24,500   

F2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   600,000   
F3 โครงการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 7,660  1,000 

2. ส่งเสริมกำรสร้ำง
น วั ต ก ร ร ม ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ท่ี
สอดคล้องรองรับกับ
กำรพัฒนำประเทศ 

F4 โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอน
ต้นแบบ 

   401,300 

3. ส่งเสริมกำรสร้ำง
เค รื อ ข่ ำ ย ค ว ำ ม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
อำชีวศึกษำ 

F5 โครงการพัฒนาศูน ย์จัดแสดงและ
ประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง  

   700,000 

F6 โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยความร่วมมือ
ขององค์ก รปกค รองส่ วนท้ องถิ่ น 
(อปท.)* 

 10,000  7,000 

4.  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ป ร ะกั น คุ ณ ภ ำ พ
ภ ำ ย ใ น ก ำ ร
อำชีวศึกษำทุกระดับ
กำรศึกษำ 

F7 โครงการพัฒ นาระบบ เทคโนโล ยี
สารสนเทศเพื่อจัดระดับคุณภาพของ
แผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  117,000  

รวม    642,160  117,000  1,109,300 
รวมท้ังสิ้น 1,868,460 
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
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) 

4. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation based) 

 4.1 ผลส าเร็จการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษา 
 4.2 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 4.3 ระดับความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
5. การเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Potential base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
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