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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  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.2562 ขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ ตามแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของวิทยาลัยการอาชีพสอง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดตามนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ 2560 - 2579 โดยได้จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังส้ิน 48 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  จ านวน 8 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จ านวน 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ จ านวน 14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 
5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 9 แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ท้ังนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้ก าหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็น
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

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



จ 
 

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 based) 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 วิทยาลัยการอาชีพสองด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
นโยบำยรัฐบำล 

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

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบำยรัฐบำล ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 



2 
 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย อ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจ ะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างมากท่ีจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้าน
แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้
ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลาง
ปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่
ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และ
พัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่
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นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่จะต้องผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศ
และต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตก และ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่
เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกนอกอาเซียน ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และ
การลงทุนของไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผล
เต็มที่ท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 

ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้านดังกล่าว ในขณะ
ที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและ
น ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขัน
ของโลกรวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย
ที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและ
พัฒนาด้านสังคมเพ่ือปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม
และการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับ
การบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิ
บาล และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้
ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่สาหรับประเทศไทย ดังนั้น 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความตระหนักร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจัง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้านดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือจะนาไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็น
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กรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผน
เฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับที่ เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
รากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ 

การพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
ในระยะ 20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของ
ประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่
จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่าง 
ๆ ส าหรับการพัฒนา โดยที่การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยในปี 2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับ
ภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
มารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผ่านไป 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12        
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

วิสัยทัศน์  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมายที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมายที่ 1 ก้าลังคนมีทักษะที่ส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  เป้าหมายที่ 2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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  เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมายที่  1 ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
  เป้าหมายที่ 5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายที่ 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  เป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
  3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  เป้าหมายที่ 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ส้าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
  เป้าหมายที่ 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  เป้าหมายที่ 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต 
  เป้าหมายที่ 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมายที่ 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
  เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมายที่ 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนท 
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  เป้าหมายที่ 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมายที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ 2560 - 2579 

แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝมือ 

(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในแตร่ะดับ 

ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝงที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก

คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
วิสัยทัศน์ 
“ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการใน

การพัฒนาประเทศ” 
ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี

ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 1.2 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผู้ปกครอง 
2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีจ านวน 5 กลยุทธ์ 

ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ

ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาท การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.๕ กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 1.2 เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 1.3 เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง  
 1.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
2. กลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศมีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ

ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะทาง 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน

อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 



11 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 1.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษา 
 1.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

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

อาชีวศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่  และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
 1.3 เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 1.4 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 

2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา มีจ านวน 

2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี

คุณภาพ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคุลม ถูกต้อง 

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

คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.2 เพ่ือส่งเสริมค่านิยมของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน าองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 

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

ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 1.3 เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
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 1.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 1.5 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
2. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับ

การพัฒนาประเทศ 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
กรอบแนวคิด ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ 2562 
 ปี 2562 ปีแห่งการลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์การที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน” 
 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 3. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. ป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 5. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
 6. โรงเรียนคุณธรรม 
 7. ลูกเสือ 
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 8. นักเรียนอาชีวศึกษาสู่สากล 
 จุดเน้นด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานท าและความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
 2. ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพแนวใหม่ 
 3. ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ 
 4. พัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายการผลิต และพัฒนาก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve 
และ New S-curve 
 5. ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
 6. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 7. E to E 
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 9. Excellent Model 
 10. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 11. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM Education 
 12. จัดการเรียนการสอน ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN 
 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 1. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 

 2. กรอ.อศ. 

 3. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 

 4. การบริหารฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 5. การสร้างการรับรู้ 

 6. การบริหารงานบุคคล 

 7. การพัฒนาครูพิเศษ 

 8. แนะแนวผู้เรียนรายบุคคล 

 9. เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำวิทยำลัยกำรอำชีพสอง 

วิสัยทัศน์  
“แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน”  
พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของ

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

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และ

เทคโนโลยีเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและม่ันคง  
ปรัชญำวิทยำลัย  
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"  

 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน  

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

เทียบเท่า เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 5 สาขาวิชา ดังนี้  
 1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  - สาขาวิชาการบัญชี  
 1.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 5 สาขาวิชา ดังนี้  

 2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาเครื่องกล  
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  - สาขาวิชาการบัญชี  
 2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. หลักสูตรระยะสั้น (6-225 ชั่วโมง) และหลักสูตรหลากหลาย ส าหรับประชาชนทั่วไป  
4. หลักสูตรทวิภาคี เป็นหลักสูตรความร่วมมือจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย

ส่งนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
การบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าฝึกงานและเรียนร่วมกับสถานประกอบการทั้งในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด 

5. หลักสูตรทวิศึกษา เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาทั้งระดับ ม.6 และระดับ ปวช. โดยได้มีความร่วมมือ
กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ใน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษำ 

1. ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561 

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

ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวชิาช่างยนต ์ 45 41 36 122 39 29 68 190 

  สาขาวชิาช่างไฟฟา้ 38 25 34 97 39 29 68 165 

  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 11 6 9 26 2 3 5 31 

รวม 94 72 79 245 80 61 141 386 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         

   สาขาวชิาการบัญช ี 41 25 29 95 29 11 40 135 

รวม 41 25 29 95 29 11 40 135 

ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         

   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 12 7 28 15 6 21 49 

รวม 9 12 7 28 15 6 21 49 

นักเรียนนักศึกษำระบบทวิศึกษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

       
 

  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ - 15 23 38 - - - 38 

รวม - 15 23 38 - - - 38 

นักเรียนนักศึกษำระบบทวิศึกษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

       
 

   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 16 13 42 - - - 42 

รวม 13 16 13 42 - - - 42 

รวมทั้งสิ้น 157 140 151 448 124 78 202 650 
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 
ปวช. ปวส. รวม 

ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม         
  สาขาวชิาช่างยนต ์ 50 45 41 136 40 39 79 215 
  สาขาวชิาช่างไฟฟา้ 40 38 25 103 40 39 79 182 
  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 15 11 6 32 20 2 22 54 

รวม 105 94 72 271 100 80 180 451 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         
   สาขาวชิาการบัญช ี 25 41 25 91 35 29 64 155 
   สาขาวชิาธุรกิจค้าปลีก 15 - - 15 - - - 15 

รวม 40 41 25 106 35 29 64 170 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 9 12 46 35 15 50 96 

รวม 25 9 12 46 35 15 50 96 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว         
   สาขาวชิาการท่องเที่ยว - - - - 10 - - 10 

รวม - - - - 10 - - 10 
นักเรียนนักศึกษำระบบทวิศึกษำ 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

        

  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 20 - 15 35 - - - 35 
รวม 20 - 15 35 - - - 35 

นักเรียนนักศึกษำระบบทวิศึกษำ 
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

        

   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 13 16 49 - - - 49 
รวม 20 13 16 49 - - - 49 

รวมทั้งสิ้น 210 157 140 507 180 124 304 811 
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ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร  ปีงบประมำณ  2562 
 ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น  55 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 าหน้าที่สอน       0  คน 
 2.2 ทั่วไป/สนับสนุน       0 คน 
3. พนักงำนรำชกำร     10 คน 
 3.1 ท าหน้าที่สอน     10  คน 
 3.2 ทั่วไป/สนับสนุน         0  คน 
4. ลูกจ้ำงช่ัวครำว      31  คน 
 4.1 ท าหน้าที่สอน     14 คน 
 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน     17 คน 

ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกร ปีงบประมำณ 2561 แยกตำมแผนกวิชำและต ำแหน่งบุคลำกร 

ที ่ แผนกวิชำ/งำน 
ข้ำรำชกำร

ครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูพิเศษ
สอน 

เจ้ำหน้ำที่ 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 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน - 1 2 - 3 
7 แผนกสามัญ 3 - 4  6 
8 งานบริหารงานทั่วไป - - - 1 1 
9 งานการเงิน - - - 2 2 
10 งานบัญชี - - - 1 1 
11 งานพัสดุ - - - 2 2 
12 งานทะเบียน - - - 1 1 
13 งานประกันคุณภาพ - - - 1 1 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
1. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (จำกต้นสังกัด) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ  
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

2,662,320 
 

 
  

 
 

2,662,320 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
185,000  
187,800  
290,000 
600,000 

 
248,000  
200,000 
352,000  

 
150,000 
278,750  
420,000 

 
 
 
 
 

 
583,000  
666,550 

1,062,000 
600,000 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

 
1,800,000 

 

  
 
 

  
1,800,000 

 
     งบรำยจ่ำยอ่ืน 

- โครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 
 
 

  
 

171,250 

 
 

266,500 

 
 

437,750 
แผนงำนสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     งบอุดหนุน 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรยีน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

  
829,000 
190,670 
373,050 

 
393,775 

2,539,050 

 
829,000 
190,670    
373,050 

 
393,775 

2,539,050 

รวมท้ังสิ้น 5,725,120 800,000 1,020,000 4,592,045 12,137,165 
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2. กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (เงินรำยได้สถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมผลผลิต 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
    

     งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
 

50,000 

   
 
 

50,000 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

    

     งบรำยจ่ำยอ่ืน 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

 
 

468,750 

   
 

468,750 
แผนงำนสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     งบอุดหนุน 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

    

รวมท้ังสิ้น 518,750   518,750 
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สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ 2561) 

รำยกำร 
ผลผลิต รวม 

ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น อุดหนุนฯ  
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     งบบุคลำกร 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

2,662,320 
 

 
   

2,662,320 
     งบด ำเนินงำน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
76,800 

55,804.24 
406,995.76 

600,000 

 
218,000  

188,477.72 
363,622.28  

 
178,290.24 
325,626.93 
489,573.07 
21,709.76 

 
 
 
 
 

 
473,090.24 
569,908.89  

1,260,191.11 
621,709.76 

     งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

 
810,000  

  
 
 

  
810,000  

     งบรำยจ่ำยอ่ืน 
- โครงการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

 
 

188,070.76 

 
 

127,600 

 
 
 

 
 

1,007,900 

 
 

1,323,570.76 
แผนงำนสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     งบอุดหนุน 

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ ์

- เงินอุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรยีนของนักเรียนนักศึกษาที่
ยากจน 

- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรยีน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

  
 

160,000 
 
 

34,000 
 

116,600 
807,000 
185,610 
382,500 

 
383,325 

2,469,950 

 
 

160,000  
 
 

34,000  
 

116,600   
807,000 
185,610 
382,500 

 
383,325 

2,469,950 

รวมท้ังสิ้น 4,799,990.76 897,700 1,015,200 5,546,885 12,262,775.76 
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ส่วนที่ 4 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 
กรอบกำรท ำงำน  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพสองได้จ าแนกการ
ปฏิบัติงานใน 6 ยุทธศาสตร์ (48 โครงการ) ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (A) 

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

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติในกำรบูรณำกำร
จัดท ำแผนกำรเรียนเพื่อสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  
(รูป แบ บ โครงการ  : จั ดท าแผนการ เรี ยน
สมรรถนะอาชีพ เป็นภาคเรียน  บู รณ าการ
รายวิชาร่วมกัน เน้นชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ
เรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี21 (3R8C) 

2. โครงกำร 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบพลเมือง  
(รู ป แบ บ โค รงก าร  : ส อน อาชี พ  แป รรู ป 
สิ่งประดิษฐ์ ต่อยอด ภูมิปัญญา บริการสังคม 
เน้นยั่งยืน ฯลฯ) 

3. โครงกำรพัฒนำกิจกำรลูกเสือวิสำมัญวิทยำลัย
กำรอำชีพสอง  
(รูปแบบโครงการ : การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ) 

4 . โค รงก ำรปลู ก จิ ต ส ำนึ ก รั ก ช ำติ  ศ ำสน ำ 
พ ร ะม ห ำ ก ษั ต ริ ย์  แ ล ะ ยึ ด ม่ั น ใน ร ะบ บ
ประชำธิปไตย  
(รูปแบบโครงการ : กิจกรรมปลูกจิตส านึกรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย และวันส าคัญต่าง ๆ) 
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร (A) 
1.2 พัฒนำระบบ กลไก และมำตรกำรดูแลป้องกัน
ภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่  

5. โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ  
(รูปแบบโครงการ :  1 ชมรม 1 พ้ืนที่ เรียนรู้
พัฒนาทักษะชีวิต)  

6. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันผู้ เรียน
อำชีวศึกษำ  
(รูปแบบโครงการ : การประชุมผู้ปกครอง การ
เยี่ยมบ้าน รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ 
ตรวจสารเสพติด คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ระบบ IT 
สนับสนุน) 

7. โครงกำรเตรียมพร้อมผู้เรียนเข้ำสู่กำรศึกษำสำย
อำชีพและโลกอำชีพ  
(รูปแบบโครงการ : ปฐมนิ เทศคุณธรรมและ
จริยธรรม – ปัจฉิมนิเทศการเตรียมความพร้อมสู่
โลกอาชีพ/ศึกษาต่อ) 

1.3 ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำเขตพื้นที่สูง  8. โครงกำรลดกำรเหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำสำยอำชีพในเขตพื้นที่สูง โรงเรียน
กองทุนศึกษำโครงกำรพระรำชด ำริ  
(รูปแบบโครงการ : อาชีวะพัฒนาสอนอาชีพ 
ซ่อมแซม  โรงเรียนบ้านแม่แรม)  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (B) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มี

สมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำร  
1. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนครูแนะแนว

โรงเรียนเครือข่ำยอำชีวศึกษำ “ครูอำ (ชีวะ)”  
(รูปแบบโครงการ : ปรุงปรุงห้องแนะแนวให้เป็น
ศูนย์ประสาน ห้องประชุม ครูแนะแนวโรงเรียน
เครือข่าย มีพ้ืนจัดแสดงการศึกษาต่อที่วิทยาลัย 
เปิดบ้านวิชาการ  และการออกแนะแนว) 
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
2. โครงกำรส่งเสริมประกอบวิชำชีพอิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอำชีวศึกษำและกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
 (รูปแบบโครงการ : ศูนย์ปฏิบัติการประกอบ

วิชาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา)  
3. โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน

อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำม
ควำมต้องกำร  
(รูปแบบโครงการ : งบประมาณ ค่าวัสดุ) 

4. โครงกำรพัฒนำสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะ
ทำงอำชีวศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ : ยกระดับคุณภาพห้องเรียน
เทคโนโลยีเฉพาะทางตามมาตรฐานอาชีวศึกษา) 

5. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนธุรกิจกำรท่องเที่ยว
ชุมชน 
(รูปแบบโครงการ : จัดการเรียนการสอนด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน) 

6. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ : จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักเรียนนักศึกษา) 

2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะทำง 

7. โครงกำรยกระดับคุณภำพและทดสอบมำตรฐำน
วิชำชีพผู้เรียน  
(รูปแบบโครงการ : การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ให้กับผู้เรียน
ชั้นปีสุดท้ายหรือก่อนส าเร็จการศึกษา) 

 8. โครงกำรประชุมวิชำกำร อวท. กำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน  
(รูปแบบโครงการ : ประชุมวิชาการ อวท. การ
ประกวดทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานระดับ
หน่วยและ อศจ.หรือสูงกว่า) 
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
2.3 ส่งเสริมกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ 
9. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัย โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

(รูปแบบโครงการ : การประกวด ผลงานการวิจัย 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ 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. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ SICC Service Center  
(รูปแบบโครงการ : ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน อาชีวะอาสา อาชีวะบริการ Mobile 
Service ฯ ล ฯ  แ ล ะจั ด ตั้ ง ส านั ก งาน  SICC 
Service Center)  

2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (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. โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
(รูปแบบโครงการ : งบประมาณ ค่าตอบแทน 
และค่าใช้สอย) 

6. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาทักษาในการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากร) 

7. โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) 
(รูปแบบโครงการ : สร้างความร่วมมือทาง
วิชาชีพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ) 
 

3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำที่ตรง
กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  

8. โค รงกำรฝึ กอบรมหลักสู ต ร วิชำชีพ ฐำน
สมรรถนะ Education to Employment : 
Vocational Boot Camp (E to E)  
(รูปแบบโครงการ : การสอนระยะสั้นเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะอาชีพให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายก่อน
ส าเร็จการศึกษา) 

9. โครงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่
ควำมเป็นเลิศ 
(รูปแบบโครงการ : การด าเนินงานจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 

3.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรเพิ่ม
ศักยภำพก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ

10. โค รงกำรพั ฒ น ำกำรจั ด กำรศึ กษ ำด้ ำน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 
(รูปแบบโครงการ : :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาโดยความร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
ประเทศ สัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม)้ 

11. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือใน กำรจัด
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ด้ ำ น ก ำ ร ซ่ อ ม บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่ (Big Bike) 
(รูปแบบโครงการ :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างพ้ืนที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง รั ก ษ า
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike) 

12. โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติส ำหรับทดสอบ
ม ำ ต ร ฐ ำ น ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น  ( ช่ ำ ง
เครื่องปรับอำกำศ) 
(รูปแบบโครงการ :พัฒนาห้องห้องปฏิบัติการช่าง
เครื่องปรับอากาศให้ได้มาตรฐานและเปิดรับ
สมัครบุคคลเข้าทดสอบ) 

13. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ โดย
ควำมร่วมมือส ำนักงำนขนส่งจังหวัดแพร่ 
(รูปแบบโครงการ :ลงนามความร่วมมือจัด
การศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างพ้ืนที่
ฝึกสอนขับรถยนต์ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้
เป็นศุนย์ที่ได้รับการรับรองโดยกรมการขนส่ง
ทางบก) 

14. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระหว่ำงประเทศ 
(รูปแบบโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา (D) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
4.1 เพิ่มโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ

เทียมในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำที่มี
1. โครงกำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่

ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน 
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
คุณภำพ  (รูปแบบโครงการ : งบประมาณเงินอุดหนุน ค่า

หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

2. โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำและทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำ  
(รูปแบบโครงการ :ระดมทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ยากจน /
เรียนดี /ประพฤติดี ) 

3. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาห้องปฏิบัติการ และ
สอนอาชีพระยะสั้น ให้กับคนทุกช่วงวัย ) 

4.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำน
กำรอำชีวศึกษำที่ครอบคุลม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

4. โครงกำรพัฒ นำระบบ เครือข่ ำย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน
สถาน ศึ กษ า ให้ ส าม ารถ ใช้ งาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ)  

5. โครงกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในวิทยำลัย 
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาระบบการสื่อสาร 
โทรศัพท์ภายใน และกล้องวงจรปิด)  

 
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. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมศำสตร์
พระรำชำ  

(รูปแบบโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 
ตามศาสตร์พระราชา) 

5.3 พัฒนำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. โครงกำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและพลังงำนทดแทน 
(รูปแบบโครงการ : สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (F) 

มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 

6.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

1. โครงกำรเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
(รูปแบบโครงการ : การเชิดชู เกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าปี) 

2. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้ นฐำนและ
สิ่งแวดล้อม  
(รูปแบบโครงการ : งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

3. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

(รูปแบบโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าและรายงานสรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563) 
4. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 
(รูปแบบโครงการ : จัดหาครุภัณฑ์ที่ จ าเป็น

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษา) 

6.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร
อำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกับกำรพัฒนำ
ประเทศ 

5. โครงกำรพัฒนำห้องเตรียมกำรสอนต้นแบบ 
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาห้องเตรียมการสอน

ต้นแบบ(ห้องพักครู) 
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มำตรกำร/แนวทำงไข แผนงำน/โครงกำร 

6. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิทยำลัยกำรอำชีพสอง S-MIS V.7  
(รูปแบบโครงการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านแผนงานและงบประมาณ)   

6.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

7. โครงกำรสร้ำงห้องเกียรติยศวิทยำลัยกำรอำชีพ
สอง  
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาห้องรวบรวมผลงาน
และเกียรติประวัติของวิทยาลัยการอาชีพสอง) 

8. โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Co-Working Space 
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาสถานที่ ในการนั่ ง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน) 

6.4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ 

9. โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของแผนกวิชำ 
(รูปแบบโครงการ : พัฒนาระบบรายงานการ
ประเมินตนเองของแผนกวิชาผ่านระบบออนไลน์) 

 



ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติและในระดับต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 

ปี 
นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำฯ ฉบบัที่ 12 

พ.ศ.60-64 
แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิ

พ.ศ.60-79 
ยุทธศำสตร์ สอศ. 

พ.ศ.60-79 
ยุทธศำสตร์ 
ภำคเหนือ 

ยุทธศำสตร์ 
จังหวัดแพร ่

ยุทธศำสตร์ วก.สอง 
 

ควำมม่ันคง ข้อ 1. การปกป้องเชิดชูข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2. การรักษาความมัน่คงของ
ประเทศ 
ข้อ 4. การศกึษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5. การเสริมสร้างความ
มั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และ
ย่ังยืน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การ
จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การจัดการ
อาชีวศกึษาเพื่อความมัน่คงของ
สังคมและประเทศชาต ิ

  ยุทธศำสตร์ท่ี 1  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือ
ควำมม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชำติ 

กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

ข้อ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
การวจิัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคนการ
วิจัยและนวัตกรรมเพือ่
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านการ
อาชีวศกึษาเพื่อสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
พัฒนาประสทิธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรในแนวคิดเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับควนต้องการของตลาด 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนด้ำนกำร
อำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
คน 

ข้อ6. การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ 
 

ข้อ 1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

ยุท ธศำสตร์ ท่ี  3  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่ ว งวั ยแ ล ะ ก ารส ร้ า ง
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศำสตร์ ท่ี  3  การพัฒ น า
ศั ก ยภ าพ ก า ลั ง ค น ด้ าน ก าร
อ าชี ว ศึ ก ษ า ให้ มี ส ม ร รถ น ะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนาการทอ่งเที่ยวให้มีคุณภาพ
และความยั่งยืน มีธรุกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการทอ่งเที่ยวบรกิาร
สุขภาพและการศกึษาที่ไดม้าตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้าง
มูลค่าสูง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ ท่ี  3  กำรพัฒนำ
ศักยภำพก ำลั งคนด้ ำนกำร
อำชี วศึ กษ ำให้ มีส มรรถน ะ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ  
 

กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันใน
สังคม 

ข้อ 3. การลดความเหลือ่มล้ าของสังคม
และการสรา้งโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรฐั 
 

ข้อ 2. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 
 

ยุท ธศำสตร์ ท่ี  4  การ
สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 
10 ป ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
การยกระดับพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนภายใต้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  
 

กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 9. การรักษาความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนรุักษ์กับการใช ้
ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน 

ข้อ 4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแ วดล้ อ ม เพื่ อ ก าร
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

ยุท ธศำสตร์ ท่ี  5  การ
จัดการศึกษาเพื่ อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศำสตร์ ท่ี  5  การจัดการ
อ าชี ว ศึ ก ษ า เพื่ อ ส ร้ า ง เส ริ ม
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มให้คืนความอุดมสมบูรณ์
แกร่ะบบนิเวศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบรอ้ย การอนุรกัษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศำสตร์ ท่ี  5 กำรจัดกำร
อำชี วศึ กษำเพ่ื อส ร้ำง เส ริม
คุณ ภ ำพ ชี วิ ต  เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม  
 

กำรปรับสมดุลและ
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

ข้อ 10. การส่งเสรมิการบริหารราชการ
แผ่นดนิทีม่ีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิ
ชอบในภาครฐั 

ข้อ 6. การบริหารจัดการใน
ภาครั ฐ  ก าร ป้อ งกั นก าร
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การ
พัฒนาประสทิธิภาพ
ระบบการบริหารจดั
การศกึษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การเพิม่
ประสิทธภิาพระบบการบริหาร
จัดการอาชวีศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาเมืองส าคัญ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ 
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วิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนปฏิบติักำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง 
 
 
 
 
 
 
 
2.

กิจกรรม
สนับสนุน 

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
2.โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
5.โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษะประชำกรในศตวรรษท่ี 21 
(ควำมต้องกำร 

ในยุค 4.0  
: 3R 8C) 

และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 
 
 
 

 
 
 

2.2 กำรสนับสนุนปัจจัยและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
1.โครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
2.โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการช่างเครื่องปรับอากาศ 
4. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ โดยความร่วมมือส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 
5. โครงการสถานศึกษาสีเขียว (Green College) 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา 
7. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
8. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
9.โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนต้นแบบ 
10. โครงการพัฒนาพื้นที่ Co-Working Space 
11. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
2.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
1.โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ  
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวทิยาลัยการอาชีพสอง S-MIS V.7 
3.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4.โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในวิทยาลัย 
5.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดระดับคุณภาพของแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพสอง 

 1.1กำรวิจัยพัฒนำและออกแบบ
ผู้เรียน 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการบูร

ณาการจัดท าแผนการเรียน เพื่ อ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

 

1.2.กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในทุกระดับ 
1.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.โครงการลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมโอกาสทางการ

ศึกษาสายอาชีพในเขตพื้นที่สูง โรงเรียนกองทุนศึกษา
โครงการพระราชด าริ 

3. โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. โครงการทุนการศึกษา 
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

สร้างผู้ประกอบการ 
4.โครงการยกระดับคุณภาพและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน 
5.โครงการประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
6.โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

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

1.4.กำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวประชำสัมพันธ์ 
1.โครงการ 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบพลเมือง 
2. โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานครูแนะแนว

โรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา “ครูอา (ชีวะ)”  
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ  และการออกแนะแนว 

ฯ 
4.โครงการจัดต้ังศูนย์ SICC Service Center 
 
 
 

 1.กิจกรรมหลัก 3.เป้าหมาย 



กรอบงบประมำณโครงกำร/แผนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. พัฒนำหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนควำม
เป็นพลเมือง 
  

A1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการบูรณา
การจัดท าแผนการเรียนเพื่อสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

    10,000 

A2 โครงการ 1 แผนก 1 ชุมชนต้นแบบ
พลเมือง  

   50,000  

A3 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  48,405  

A4 โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย 

  134,000  

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  

A5 โค ร งก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า คุ ณ ธ ร ร ม
อาชีวศึกษา  

  200,000 200,000 

A6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  

    88,500 

A7 โครงการเตรียมพร้อมผู้ เรียน เข้ าสู่
การศึกษาสายอาชีพและโลกอาชีพ  

   68,400  

3.  ขั บ เ ค ลื่ อ น
อำชีวศึกษำเขตพื้นที่
สูง 

A8 โครงการลดการเหลื่อมล้ าและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาสายอาชีพในเขต
พื้นที่สูง โรงเรียนกองทุนศึกษาโครงการ
พระราชด าริ 

   200,000 

รวม      400,805 488,500 
รวมทั้งสิ้น 889,305 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนอำชีวศึกษำ
ให้ มี ส ม รรถน ะใน
ส ำ ข ำ ที่ ต ร ง ต ำ ม
ควำมต้องกำร  
  
  

B1 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครูแนะ
แนวโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษา “ครู
อา (ชีวะ)”  

   72,422 

B2 โครงการส่งเสริมประกอบวิชาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและการสร้าง
ผู้ประกอบการ 

  34,000 80,000 

B3 โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา  1,115,000   



35 
 

มำตรกำร/

แนวทำง 
รหัส

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร 

ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

  
  
  

ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงตามความต้องการ  

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

   350,000 

B5 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

  36,000  

B6 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่ างประเทศส าหรับนัก เรียน
นักศึกษา 

  10,000  

2. ส่งเสริมกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำที่มีควำม
เชี่ยวชำญและเป็น
เลิศเฉพำะทำง 

B7 โครงการยกระดับคุณภาพและทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน  

  10,000  

B8 โครงการประชุมวิชาการ อวท. การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน 

  35,000  

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 

B9 โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงาน
วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  

  160,000  

รวม  1,115,000 218,400 502,422 
รวมทั้งสิ้น 1,835,822 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1.  ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนให้มี กำร
พัฒนำก ำลังคนด้ำน
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ให้ มี
คุณ ลั กษ ณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะ
วิช ำชี พ อย่ ำ ง เต็ ม

C1 โค รงก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์  SICC Service 
Center  

   740,000 

C2 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-Net) 

  10,000  
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มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

ศักยภำพ 

2. ส่งเสริม พัฒนำ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร
ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ให้ มี
ศักยภำพ 

C3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

 7,500   

C4 โค รงก าร ศึก ษ าดู งาน ข อ งครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

   150,000 

C5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    

 7,500   

C6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 10,000   

C7 โครงการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

   50,000 

3.  ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
พั ฒ น ำ ห ลั ก สู ต ร
อำชีวศึกษำที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  

C8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐาน
ส ม ร ร ถ น ะ  Education to 
Employment :  Vocational Boot 
Camp (E to E)  

   340,000 

C9 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

   100,000 

4.  ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
พัฒนำควำมร่วมมือ
ในกำรเพิ่มศักยภำพ
ก ำ ลั ง ค น ด้ ำ น
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ ให้ มี
คุณ ลั กษ ณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะ
วิชำชีพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ 

C10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

   10,000 

C11 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านการซ่อมบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 

   150,000 

C12 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติส าหรับ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่าง
เครื่องปรับอากาศ) 

   8,500 

C13 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ 
โดยความร่วมมือส านักงานขนส่งจังหวัด
แพร่ 

   407,000 

C14 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

   198,750 

รวม  25,000 10,000 2,154,250 
รวมทั้งสิ้น 2,189,250 
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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 ที่ มี
คุณภำพ  

D1 โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  1,392,720  

D2 โครงการจั ดห าทุ นก ารศึกษ าและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 10,000   

D3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

 121,250   

2. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศด้ำนกำร
อำชีวศึกษำที่
ครอบคลมุ ถูกต้อง 
และเป็นปัจจบุัน  

D4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

  100,000  

D5 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
วิทยาลัย 

   100,000 

รวม  131,250 1,492,720 100,000 
รวมทั้งสิ้น 1,750,970 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มำตรกำร/
แนวทำง 

รหัส
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร 
ประเภทงบ 

ลงทุน ด ำเนินงำน อุดหนุน อื่นๆ 

1. พั ฒ น ำ ผู้ เรี ย น
อำชี วศึ กษ ำ  ให้ มี
จิตส ำ นึ ก ทั ศนคติ 
ค่ ำ นิ ย ม  ใ น ก ำ ร
พัฒนำคุณภำพชีวิต 
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  

E1 โครงการสถานศึกษาสี เขียว (Green 
College) 

   200,000 

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

E2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ศาสตร์พระราชา  

   10,000 

3. พัฒนำกำรวิจัย
เพื่ อ พั ฒ น ำ อ ง ค์
ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ

E3 โครงการสร้างศูนย์ เรียนรู้ด้ านการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  

   34,000 
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นวัตกรรมด้ำนกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชี วิ ต  เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

รวม    244,000 
รวมทั้งสิ้น 244,000 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

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 ที่ มี
ประสิทธิภำพภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล  
  
  

F1 โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 5,000   

F2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม  

1,800,000 130,000  50,000 

F3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 10,000   

F4 โครงการจัดห าครุภัณ ฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

   170,000 

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 ที่
สอดคล้องรองรับกับ
กำรพัฒนำประเทศ 

F5 โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอน
ต้นแบบ 

   50,000 

F6 โครงการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง S-
MIS V.7 

   30,000 

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 

F7 โครงการสร้างห้องเกียรติยศวิทยาลัย
การอาชีพสอง  

   52,000 

F8 โครงการพัฒนาพื้ นที่  Co-Working 
Space 

   62,000 

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

F9 โครงการพัฒนาระบบรายงานการ
ประเมินตนเองของแผนกวิชา 

   30,000 

รวม 1,800,000 145,000  394,000 
รวมทั้งสิ้น 2,339,000 

 
 



39 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
1. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ (Functional based) 

 1.1 ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับเป้าหมายการรับนักเรียนในแต่ละปี 
 1.2 ประสิทธิผลของการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
 1.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

3. การปฏิบัติราชการเพ่ือสนับสนุนงานในพ้ืนที่ ท้องถิ่น ภูมิภาคจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือที่ตั้งส่วน
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. การเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Potential base 
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ภำคผนวก 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการ หมายเหตุ

ด าเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได้ฯ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,662,320             2,662,320     
งบด าเนินการ  2,311,550       

ค่าตอบแทน                   
ค่าเช่าบ้าน (ข้ันต ่า) -               
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -               

เงินค่าสอนพิเศษ 583,000               583,000        

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -               

ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. และ ลจ.เต็มข้ัน -               

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -               
ค่าใช้สอย 666,550.00     
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ข้ันต ่า) -               
ค่าเช่ารถยนต์ -               
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300,000               300,000        
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000                 20,000          
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 20,000                 20,000          
ค่าซ่อมสิ งก่อสร้าง 30,000                 30,000          
เงินสมทบประกันสังคม (พรก.) 112,800               112,800        
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข 10,000                 10,000          

ค่าใช้สอยอื น 173,750               173,750        
ค่าวัสดุ         1,062,000.00   
วัสดุส่านักงาน 165,000               165,000        
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 150,000               150,000        
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000                 50,000          
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000                 25,000          
วัสดุการศึกษา 465,000        
   แผนกช่างยนต์ 80,000                 
   แผนกช่างไฟฟ้า 70,000                 
   แผนกช่างอิเล็ก 30,000                 20,000       
   แผนกพณิชยการ 45,000                 
   แผนกไอที 50,000                 20,000       
   แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 60,000                 20,000       
   แผนกสามัญสัมพันธ์ 30,000                 
   วัสดุการศึกษาอื น 40,000                 

วิทยาลัยการอาชีพสอง

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ

ประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ 2561



รายการ หมายเหตุ

ด าเนินงาน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได้ฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000                 35,000          
วัสดุการเกษตร 10,000                 10,000          
วัสดุหนังสือ วารสารและต่ารา 5,000                   5,000           
วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000                 35,000          
วัสดุก่อสร้าง (อาคารสถานที ) 130,000               50,000    180,000        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,000                 42,000          

วัสดุเวชภัณฑ์ (ยา) 10,000                 10,000          

ค่าสาธารณูปโภค           600,000.00      

ค่าไฟฟ้า 500,000               500,000        

ค่าไปรษณีย์ 10,000                 10,000          

ค่าบริการสื อสารและโทรคมนาคม 70,000                 70,000          

ค่าโทรศัพท์ 20,000                 20,000          

งบลงทุน -               

ค่าครุภัณฑ์ 1,800,000             50,000    1,850,000     

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง (งบผูกพันธ์) -               

โครงการอาคารเอนกประสงค์ -               

โครงการบ้านพักนักเรียน -               

งบรายจ่ายอ่ืน

171,250               266,500      2,055,000   348,750   2,841,500     

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบเงินอุดหนุน

ค่าหนังสือเรียน 829,000      829,000        

ค่าอุปกรณ์การเรียน 190,670      190,670        

ค่าเครื องแบบ 373,050      373,050        

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 393,775      393,775        

ค่าจัดการเรียนการสอน 2,539,050     2,539,050     

รวม 7,545,120           4,592,045  2,115,000  448,750  14,700,915   

รวมท้ังส้ิน 7,545,120           4,592,045  2,115,000  448,750  14,700,915   

  โครงการประจ่าปีงบประมาณ 2562



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปวช ปวส ระยะส้ัน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได้ฯ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,662,320       2,662,320       

งบด าเนินการ  
ค่าตอบแทน                   
ค่าเช่าบ้าน (ข้ันต ่า) -                
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -                
เงินค่าสอนพิเศษ 185,000         248,000       150,000         583,000         

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -                

ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. และ ลจ.เต็มข้ัน -                

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -                

ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ข้ันต ่า) -                
ค่าเช่ารถยนต์ -                
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000           150,000       100,000         300,000         
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000           20,000           
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 20,000           20,000           
ค่าซ่อมสิ งก่อสร้าง 30,000           30,000           
เงินสมทบประกันสังคม (พรก.) 112,800         112,800         
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข 10,000           10,000           
ค่าใช้สอยอื น 25,000           50,000        98,750           173,750         

ค่าวัสดุ         
วัสดุส่านักงาน 25,000           50,000        90,000           165,000         
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 100,000       50,000           150,000         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000           50,000           
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000           25,000           
วัสดุการศึกษา 465,000         
   แผนกช่างยนต์ 40,000           40,000        
   แผนกช่างไฟฟ้า 35,000           35,000        
   แผนกช่างอิเล็ก 15,000           15,000        20,000      
   แผนกพณิชยการ 25,000           20,000        
   แผนกไอที 25,000           25,000        20,000      
   แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 60,000           20,000      
   แผนกสามัญสัมพันธ์ 15,000           15,000        
   วัสดุการศึกษาอื น 30,000        10,000           
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000           25,000           35,000           
วัสดุการเกษตร 5,000             5,000             10,000           
วัสดุหนังสือ วารสารและต่ารา 5,000             5,000             
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000             30,000           35,000           
วัสดุก่อสร้าง (อาคารสถานที ) 10,000           20,000        100,000         50,000       180,000         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000           2,000          30,000           42,000           

วัสดุเวชภัณฑ์ (ยา) 5,000             5,000             10,000           

ค่าสาธารณูปโภค           

ค่าไฟฟ้า 500,000         500,000         

ค่าไปรษณีย์ 10,000           10,000           

รวม หมายเหตุรายการ

วิทยาลัยการอาชีพสอง

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ

ประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบประมาณ 2561



ปวช ปวส ระยะส้ัน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รายได้ฯ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม หมายเหตุรายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบประมาณ 2561

ค่าบริการสื อสารและโทรคมนาคม 70,000           70,000           

ค่าโทรศัพท์ 20,000           20,000           

งบลงทุน -                

ค่าครุภัณฑ์ 1,800,000       50,000       1,850,000       

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง (งบผูกพันธ์) -                

โครงการอาคารเอนกประสงค์ -                

โครงการบ้านพักนักเรียน -                

งบรายจ่ายอ่ืน

171,250         266,500     2,055,000  348,750     2,841,500       

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบเงินอุดหนุน

ค่าหนังสือเรียน 829,000     829,000         

ค่าอุปกรณ์การเรียน 190,670     190,670         

ค่าเครื องแบบ 373,050     373,050         

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 393,775     393,775         

ค่าจัดการเรียนการสอน 2,539,050    2,539,050       

รวม 5,725,120       800,000      1,020,000       4,592,045  2,115,000  448,750     14,700,915     

รวมท้ังส้ิน 5,725,120       800,000      1,020,000       4,592,045  2,115,000  448,750     14,700,915     

  โครงการประจ่าปีงบประมาณ 2562



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิชา

ปวช ปวส ระยะส้ัน รายจ่ายอ่ืน

1 แผนกวิชาช่างยนต์ 40,000      40,000      80,000          

2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 35,000      35,000      70,000          

3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15,000      15,000      20,000      50,000          

4 แผนกวิชาการบัญชี 25,000      20,000      45,000          

5 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000      25,000      20,000      70,000          

6 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 60,000      20,000      80,000          

7 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 15,000      15,000      30,000          

8 วัสดุการศึกษาอ่ืน ๆ 30,000      10,000      40,000          

รวมท้ังส้ิน 215,000    180,000    60,000      465,000        

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวมงบประมาณ 2562

สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา

ท่ี
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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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