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 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้
ในการปฏิรูประบบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และสังคมโดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการ
บริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จึงได้มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
กับการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังน้ันการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้เน้นบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากผู้ที่เก่ียวข้องกับสภานปัญหาที่แท้จริง บรรจุไว้ใน
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 ท้ายน้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันดําเนินงานยัง
ส่งผลให้การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลุล่วงไป
ด้วยดี อย่างไรก็ตามความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ โดยแท้จริงน้ันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลกรของ
สถานศึกษาทุกคน รวมทั้งฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่จะนําแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้การ
ดําเนินงาน พัฒนาสถานศึกษาประสบความสําเร็จดังที่มุงหวัง  
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ส่วนที่  1 
บทนํา 

 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระสําคัญ 
ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  ค่านิยมอาชีวศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ แผนงาน  โครงการ  ตัวช้ีวัด  และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่
การปฏิบัติ ดังน้ี 

 
 1.1.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  

 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรอืสายปฏิบัติการ) และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศกึษาในแต่ระดับ  

 
 1.1.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา  

 ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สําคัญ 4 ประการ 
ได้แก่คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 

 
 1.1.3 วิสัยทัศน์  
  มุ่งมั่นพัฒนา สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล 
 
 1.1.4 พันธกิจ  
  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสอดคล้อง
กับการ พัฒนาประเทศ 
  2.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
  3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ 
  5.  พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  6. สร้างระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา 
  7. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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 1.1.5 วัตถุประสงค์ 
         แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  ได้กําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังน้ี 
   5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ   

 5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย  
 5.3 เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  

   5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 1.1.6 เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
    การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560 – 2579 มี
เป้าหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่  

 6.1  ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
   6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  

 6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 
1.2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย จึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเป้าหมายดังน้ี 
   1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุก
คนผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก 
และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข 
และเหตุทะเลาะวิวาท 
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   1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้ เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดที่
สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องการ
ของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้สําเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา ป้าหมาย มีงานทําหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของ
ภาคผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังน้ี 
   2.1 กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกําลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกําลังคน อัตราการมีงานทํา การ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จอาชีวศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานอาชีพ 
   2.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ จํานวนโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม จํานวน
บุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ
จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังน้ี 
   3.1 กําลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 
4.0 มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
   3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
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   3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
   3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษา จํานวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และความพึง
พอใจในการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
   4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ 
และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ 
สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้เข้าเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสู งช้ันปีที่  1 (ปวส .1) เทียบกับนักเรียนที่ สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความจําเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย
ตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมท้ัง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายดังน้ี 
   5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรม
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ ดําเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ จํานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดํารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดํารงชีวิต 
   5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนําไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายนอกท่ี
ร่วมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายดังน้ี 
   6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 
   6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
   6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวช้ีวัดที่
สําคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษาที่ได้รับ
การยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
  
1.3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 ความสําเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ
หลายประการ ได้แก่ สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม  
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาและการนําแผนพัฒนาการาชีวศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  
 1.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังน้ี 
  1.3.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้า
ร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายใน
การจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  1.3.1.2 การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผน ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.3.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
  1.3.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
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1.3.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาเอง
ควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกําหนดหลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
 
1.4 การแบ่งส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.5 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5 ที่กําหนดว่า รัฐต้องดําเนินการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ปลูกฝังให้ผู้เรียน          
มีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กําหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน 
ให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย 
ตลอดชีวิต เริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงาน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนา
กําลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ต้ังแต่ระดับชุมชน             
ถึงประเทศ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

จากข้อกฏหมายและบริบทที่สําคัญข้างต้นสถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจของประเทศและภารกิจของกระทรวง  
ได้แก่ เจตนารมย์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2558 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง     
(พ .ศ . 2552 -2559)และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางในการจัดการศึกษาตรงความต้องการ                 
ของตลาดแรงงาน และความสําคัญ  ด้านมิติความสัมพันธ์  สภาพท้องถิ่นและความเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่           
และอาชีพ ยุทธศาสตร์ การประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาเอกชนและสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง ความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา
ทุกระดับและประเภทวิชาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา กําลังคนในทุกระดับด้านการอาชีวศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสําหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ สนองความต้องการกําลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผ่านการ
วิจัย และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทางวิชาการการผลิต โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสานประเพณี ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
อย่างหลากหลาย 

3. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 การจัดทําแผนเชิง
นโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาด้านการ
กําหนดนโยบายเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายในสถาบันฯ เพ่ีอให้ความสําคัญกับ
คุณภาพผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเป็นสําคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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1) สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับภูมิภาคระดับประเทศ 
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความสําคัญกับครูและผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ            
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4) เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ 
การต้ังรับและเชิงรุก ได้แก่การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน
ในระดับสากล 

 
  1.5.1 นโยบายระดับชาติ 

   กฎหม ายว ่าด้วยก ารศึ กษ าแห ่งช า ติ บั ญ ญั ติ ให ้มี คณ ะกรรมก ารก ารอ า ชี วศึ กษ า 
เพ่ือควบคุมดูแลจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งให้การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้
วยการอาชีวศึกษาซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพน้ันถือเป็นกระบวนการผลิตพัฒนาาลังคน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองได้ประกอบกับพระราชบัญญัติน้ีได้บัญญัติ 
ให้มีสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ดําเนินการอย่างเป็นเอกภาพในด้าน 
นโยบายมีการกระจายอํานาจไปสู ่ระดับปฏิบัติ ซึ่งทําให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ          
ในทุกระดับมีคุณภาพประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษา อันจะเป็น            
การสอดคล้องกับนโยบายและการจัดการศึกษาของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
กําลังแรงงานให้มีความรู ้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย 

  1. พัฒนากําลังแรงงานในภาคเกษตรโดยจัดระบบการศึกษา เพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการเกษตรท่ีใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครบวงจรท้ัง การจัดหาพ้ืนที่ 
ทําการเกษตรตามความถนัดมีแหล่งทุนสนับสนุนและมีทักษะความรู้ด้านธุรกิจและ การตลาดควบคู่กับการ
สร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมีศักด์ิศรี เพ่ือให้ภาคการเกษตรเป็นฐาน
การผลิตที่มั่นคงของประเทศ 

 2. สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยผู ้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต ่าง ๆ                 
สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศตลอดจนต่อยอดสู ่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงเช่ือมโยง           
องค์ความรู้ใหม่กับภูมิป ัญญาวัฒนธรรมไทยสู ่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้า             
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมโดยให้ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู ้           
ด้า น วิ ท ยาศาสตร์แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ต้ั ง แ ต ่ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ร ะ ดั บ ก า ร 
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ 
รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 3. พัฒนากําลังคนแรงงานระดับกลางโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
ก าร เรี ย น รู ้เ พ่ื อ ส ร ้างสรรค์ด้วยปัญญาการสร้า งแ ร งจู ง ใจ ป ลู ก ฝ ังค่า นิ ย ม ใน ก าร เรี ย น ส าย อ า ชี พ 
และการประกอบอาชีพอิสระการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพที่เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง
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เค รือข ่ายการผลิ ตและพัฒ นากํ าลั งแรงงาน กับภาคส ่วนต่าง ๆ โดย เฉพาะสถานประกอบการ
สถาบันเฉพาะทางควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ 

 4.  จัดทํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
ระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการกําลังคน ที่เทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าใน วิชาชีพที่ชัดเจนตลอดจน
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 5.  เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับ 
การเข ้าออกของแรงงานอย่างเสรีสร ้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของไทยในการออกไปทํางาน 
ต่างประเทศยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา 

 6.  เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบท้ังการจัดระเบียบแรงงาน 
เพ่ือการพัฒนาฝีมือการดึงดูดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามาทํางานในประเทศการพัฒนาระบบฐาน             
ข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและนําไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งการจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 7.  จัดให ้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบและ          
ต่อเน่ืองสร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
 
 1.5.2 นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคน การมีส่วนร่วมของ 
การอาชีวศึกษา 
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา โดยคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการ
แถลงนโยบายคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  ซึ่งมีแนวทางเร่ือง ต่างๆ
จําแนกเป็น 11ด้านที่อาศัยแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรง 
เน้นความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 โดยจากแนวทางทั้ง 11 ด้านของรัฐบาลน้ัน มีข้อมูลที่เก่ียวข้อง      
กับการดําเนินงานทางด้านอาชีวศึกษาจะเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการจัดการศึกษา                 
การจัดหลักสูตรการบริการทางด้านการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้กําลังคนมีปริมาณที่เพียงพอ               
และศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
   1. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     1.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได ้ที่มั่นคงแก ่ผู ้ที่ เข้า           
สู ่ต ล า ด แ ร ง ง า น ร ว ม ทั้ ง ส ต รี ผู ้ด้อยโอกาสและแรงงานข้า ม ช า ติ ที่ ถู ก ก ฎ ห ม า ย
พร้อทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ
แ ร ง ง า น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย่ า ง มี ม า ต ร ฐ า น ทั้ ง จ ะ
เช่ือมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
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   1.2  เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ เพ่ือส ่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน               
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน  
สถานพักฟื้นและโรงพยาบาลท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    1.3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็ งและความพร ้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ ้มครองทางสั งคม                 
ของแรงงานอาเซียน 
    1.4 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให ้แก่                 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ            
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
               2. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู ้พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู ้โดยเน้นการเรียนรู ้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคน                 
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
  2.2  ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบ 
การกู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
  2.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู ่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ               
และความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   2.4  พัฒนาคนทุกช ่วงวัยโดยส ่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตเพ่ือให ้สามารถมีความรู้            
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อ                 
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   2.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
    2.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู ้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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   2.7   สนับสนุนการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม             
ของ ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
   2.8   ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
 

3. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   3.1   ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต 
การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดู
แลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
   3.2 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่นกลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพเช่นนํ้าพุร้อนธรรมชาติทั้งจะให้เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่
งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และเพ่ิม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็น ธรรม
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   3.3 ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก 
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไปทําต่อ           
ได้ทั นที ตลอดจนส นับส นุน ให ้เกิ ดการพัฒ นานิคม อุตสาหกรรมการบินของประ เทศการซ  ่อ ม
บํารุงอากาศยานและการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากลและด ้านการคมนาคมทางนํ้า โดยพัฒนาการขนส ่งสินค ้าทางลํานํ้าและชายฝ ั่งทะเล 
เ พ่ื อ ล ด ต  ้น ทุ น ร ะ บ บ  
โลจิสติกส์ของประเทศตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลํานํ้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง 
สินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องนํ้าลึก 
   3.4  ในด้านเกษตรกรรมดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า 
เกษตรให้สอดคล้อ ง กั บความต ้องการด้วย วิ ธีก ารต ่าง ๆ เช่นการแบ่งเขต เพ่ื อปลู ก พื ชผลแต ่ล ะช นิ ด                 
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู ้ซื้อพืชผลจนถึง                
การแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณีเพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู ้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหน่ึงซึ่ง               
จะช่วยคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
   3.5  ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศเช่นส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าโดยการพัฒนา 
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาส่งเสริม การวิจัยเกษตร
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศเป็นต้นส่งเสริม อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
  3.6 เพ่ิมขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขัน ได ้อย่างมีประสิท ธิภาพ โดยการเพ่ิ มองค ์ความรู ้ในด้านการปรับป รุงประสิท ธิภาพ                 
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ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปรับโครงสร้างกลไก 
การสนับสนนุและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน              
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
   3.7  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 
อย่างจริงจังซึ่ งจะทําให ้ทุกภาคเศรษฐกิจก ้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข ่งขันในโลกสมัยใหม ่ได้ 
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอ่ืน ๆโดยเฉพาะอย ่างย่ิงภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช ้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค ้า 
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ีและจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง 
 4. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   4.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียนระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียนรวมท้ังการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน 
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลง                 
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ ่มสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงการปรับ กฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวกลดข้ันตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเร่ืองและปรับระบบภาษีและการอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการค้าการลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
   4.2  พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู ้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับ             
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรี           
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้รวมทั้งสามารถดําเนิน
ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน 
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิดซึ่งช่วยให้ประเทศไทย มีฐาน การผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย 
เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้นทั้งในอาเซียนและในตลาดโลกและเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน               
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
   4.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน 
วิชาชีพแรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะโดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให ้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุ ่มที่มีข ้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอการยกระดับ 
ฝ ีมือแรงงานในกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นการส่งเสริมการพัฒนา 
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
   4.4 เร ่งพัฒนาความเช่ือมโยงด ้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส ์ภายในอนุภูมิภาค               
และภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 
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อนุภูมิภาคลุ ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
(IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าว  
เบงกอลสําหรับความร ่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน               
สมัฤทธ์ิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.5  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่าย 
การคมนาคมขนส ่งบริเวณประตูการค ้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิต                 
และการลงทุนข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ NationalSingleWindow (NSW)              
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค ้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ืองโดยในระยะแรก  ให้
ความสําคัญกับด่านชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์สะเดา อรัญประเทศ แม่สอดบ้านคลองลึก
และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน                         
 5. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
   5.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทํางานการให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน            
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน          
และสถานศึกษาภาครัฐ 
   5.2 ส ่งเสริม ให ้โครงการลงทุ นขนาดใหญ ่ของประเทศ เช่น ด้านพลั งงานสะอาด 
ระบบรางยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการและขยะใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสมไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือวัสดุและ สินค้
าอ่ืนๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้างโดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
อํานวยเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 
 1.5.3 ยุทธศาสตร ์การผลิตและพฒันากําลังคนของประเทศในช ่วงการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552– 2561) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ             
และ เอกชนเพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนากําลังคน (กรอ.ศธ.) ได้ดําเนินการศึกษาเอกสารรายงานและ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2551) รวมท้ังดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ควการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย ( TDRI ) การสังเคราะห ์เอกสารรายงานการวิจัยและยกร ่างยุทธศาสตร ์และมาตรการ               
ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนา
กําลังคน (กรอ.ศธ.) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอต่อสภาการศึกษา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2553 โดยมีมติ  เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
กําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 เพ่ือให้หน่วยงาน         
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ที่เก่ียวข้องนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป  โดยกําหนดวิสัยทัศน์์เป้าหมาย กรอบการ
ดําเนินงานและยุทธศาสตร์สําคัญ ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน ์ 
  ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการ                

และมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ             
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
   2. เป ้าหมายป ี 2561 
  2.1  มีกรอบคุณ วุฒิ แห ่งชาติ  (National Qualification Fram ework: NQF) 
และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  2.2  มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
  2.3  ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีสหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้นโดยมีสัดส่วน 
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  2.4  สัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยมีสัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษา: สามัญศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60:40  
  2.5  กําลังแรงงานที่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพ่ิมขึ้น เป ็นร้อยละ 65               
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 
  2.6  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีต้ังแต่ปี 2554 

  3. กรอบการดําเนินงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนโดย 
   3.1 กําหนดทิศทางความต้องการกําลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งกลุ่มอาชีพสมาคมวิชาชีพสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้สถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต 
  3.2 พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือรับรองความรู้เชิงวิชาการสมรรถนะวิชาชีพของ 
ผู ้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาและคุณวุฒิ วิชาชีพพร้อมจัดต้ังองค ์กรเพ่ือรับรอง 
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย ์ผู ้บริหารและ
สถาบันการศึกษา 
  3.3  พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือจูงใจให้  
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจความต้องการของตนเองตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ 
  3.4  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรู ้ในงานอาชีพ 
โดยขยายระบบทวิภาคีสหกิจศึกษาและการฝึกหัดงานอาชีพรวมทั้งสนับสนุนการทํางานควบคู ่การเรียน  
เพ่ือส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.5  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมายและกรอบการดําเนินงานดังกล่าวจึงได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์และมาตรการดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ    
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพกําลังคนทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังสาขาขาดแคลน

และจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกําลังแรงงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: เสริมสร้างความย่ังยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา
กําลังคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: เสริมสร้างความเข้มแข็งของครูคณาจารย์และผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9: สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากําลังคน 

1.5.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  หลั งจากที่ มี การจัด ต้ั งรัฐบาลใหม ่ภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ ์ จันทร ์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการมอบ
นโยบายการดําเนินงาน เอาไว้ 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 
นโยบายเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 1.  นโยบายทั่วไป ประกอบไปด ้วย 
   1.1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอํานาจ 
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศรวมท้ังเป ็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห ่งชาติและสภานิติบัญญั ติแห ่งชาติ                 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นที่ ยอมรับและเกิดความมั่นคงย่ังยืนในระบบ
การศึกษาของไทย 
   1.2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยจะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความ   
เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้               
ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองรวมท้ังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
   1.3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะต้องให้
ความสําคัญกับการยกระดับความรูใ้ห้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส ่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปั
ญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรมการสร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย ์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน และเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู ้อ่ืนยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิดอุดมการณ์และความเช่ือรวมทั้งรู้ คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดี
งามของไทย                  
   1.4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะต้องให้
ความสําคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่า 
เป ็นแบบอย่างที่ ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมีภูมิความรู ้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู ้ 
ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน 
  1.5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะต้องให้ความสําคัญ             
กับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับ 
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจาก 
การทุ จ ริตคอรัป ช่ันตลอดจน ให ้ค วามสํ าคัญ กับการ เผยแพ ร ่ข้อมู ล ข ่าวสาร เก่ี ย ว กับ งานด ้าน 
การศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม 
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 2. นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) ประกอบ 7 นโยบาย ได้แก่ 
   2.1 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
  2.1.1 การพัฒนาการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  2.1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 
 2.1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
  2.1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ 
และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนที่ 
  2.1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ใน พ้ืนที่ เสี่ ย งภั ยรวมทั้ ง กิ จกรรมส ่งเสริมการเรียนรู ้เ พ่ิ ม พูนประสบการณ ์เปิด โลกทั ศน ์และสร้าง 
ความหวังการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติให ้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเน่ือง 
  2.1.6 ส าม ารถ เส ริ ม ส ร ้างความเข้า ใจที่ ถู กต้องให้กั บ อ งค ์การระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและยูเนสโกประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิมประเทศเพ่ือนบ้านและสื่อมวลชน 
อย่างต่อเน่ือง 
  2.2  การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนในปีพ .ศ .2558 และการดํารง 
ความต่อเน่ืองภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
 2.2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 
 2.2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเน่ือง 
  2.2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก 
อาเซียนสร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะ 
พหุสังคมวัฒนธรรมและให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเช่ือบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรี                 
ของความเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้เห็นผลอย่าง            
เป็นรูปธรรม 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
 2.3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการ เพ่ือปรับสัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษา                 
และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
 2.3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระบบการจัดการศึกษาและบุคลากรทางศึกษา
รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
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 2.3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในสถาบัน
ทางการศึกษาเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.3.4  มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษา  
ตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหารภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคการขนส่ง บุคลากรทางการ
แพทย์และพยาบาลและอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วม 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิตการพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนากําลังคนทั้ง
ระบบ 
  2.3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์วิสาหกิจการประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์
ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันใน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  2.4 การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
  2.4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครู ให ้เพี ยงพอต ่อความต้องการ                 
และ เหมาะสมกับอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐาน 
วิชาชีพครูให ้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่ เหมาะสมเข้ามาในระบบ
การศึกษา 
  2.4.2  ระบบการบริหารงานบุคคลการย้ายบรรจุและการประเมินวิทยฐานะของครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานระดับสากลสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงาน 
ที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป ็นครูการเป ็น 
ครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้า              
ในหน้าที่ การงานได ้อย่างเป็นระบบ  มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
อย่างต่อเน่ืองโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต ์ใช้ในการระบบคลังความรู ้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ ย่ังยืนและให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินอย่างเป็นระบบ 
  2.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
 2.5.1 น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นหลักในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2.5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน 
ความคุ ้มค่าความจําเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
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 2.5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
การเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom  
ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
 2.5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆเช่ือมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาและประมวลผลข้อมูลที่จําเป็น 
สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 การเพ่ิมประสิท ธิภาพการปฏิ บั ติราชการตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป ี                 
งบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
 2.6.1  สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการ 
ได้อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
 2.6.2  สามารถส่ือสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และ
ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.6.3 หน ่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย ่างเพียงพอใน              
การ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 2.6.4 มีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการรายงาน ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้า
หมายได้ทันต่อเหตุการณ์               
 2.6.5 สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการและผล                 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถกําหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงกระบวน               
การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชจ่ายงบประมาณ               
และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเร่งรัดการเบิกจ่าย              
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  2.7 การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
  เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย: 
 2.7.1 มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2  และเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสดุแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป 
 2.7.2  มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะการ
ดําเนินการต่อเน่ืองของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เช่ือมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการ
เร ียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารสําหรับการปฏิรูปการเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการส่งเสริมให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา                               
 2.7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูป
แห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถรายงานสรุป
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ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสรวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างระบบงาน
กฎหมายระบบการบริหารจัดการและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

1.5.5 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 น โยบ าย  ยุ ท ธศ าสตร์ ก ารผลิ ตและ พัฒ นากํ าลั งคนอา ชี วศึ กษ า  ใน ระยะ  15 ปี                 

(พ.ศ. 2555 - 2569) มุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพทั้งใน                 
ด้านสารสนเทศ ให้ความสําคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง              
และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์   
ของการพัฒนาประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 มุ่ งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ               
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลส่งเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา                 
และฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคีสร้างทัศนคติการยอมรับของ
สังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม                 
ผู้อยู่นอกระบบโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สําหรับ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนา
หลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาปรับระบบ
กองทุนกู้ยืม เพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบ
การศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์               
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ส่งเสริมการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์                 
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 

2.1 ปรชัญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา :  

 “ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา” 
วิสัยทัศน์ : 

  “มุ่งมั่นพัฒนา สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามมาตรฐานระดับสากล” 
เอกลกัษณ์ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา : 

“บริการเย่ียม อาหารเลิศ บรรเจิดคหกรรม ชํานาญงานศิลป์” 
อัตลักษณข์องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  : 

  “ทักษะดี มสีัมมาคารวะ” 
คณุธรรมอัตลกัษณ ์

  “รับผิดชอบ มวิีนัย ใฝ่พอเพียง” 
พนัธกิจ : 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสอดคล้องกับการ
 พัฒนาประเทศ 
  2.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ 
  5.  พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  6. สร้างระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา 
  7. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้มีการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ.2565 – 2569 เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้ร่วมกันกําหนด
โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณต่อปี และผู้รับผิดชอบ 
โดยนําเสนอบุคลากรทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ร่วมกันพิจารณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ได้มีการกําหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ

ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการท่ีเข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาท

การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์

ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากําลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะความ

เป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ลยุทธ์ที่ 6.2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการพัฒนา

ประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 6.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6.5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครุภัณฑ์ 
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2.3 การวิเคราะห ์ SWOT วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
จุดแข็ง (Strengths) 

  1. เป็นสถานศกึษาที่มีช่ือเสียงมายาวนาน 
  2. ครูและบุคลากรมีความพร้อม มีความเช่ียวชาญ 
  3. มีระบบบรหิารจัดการที่ดี มีการทํางานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม มกีารจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
  4. มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามสาขาวิชาชีพ 
  5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  6. มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือการบริหารจัดการตามระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  7. ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถศกึษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1. ภาวะการออกกลางคันของนักเรียน 
   2. การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ยังไม่สมบูรณ ์
   3. งานวิจัยของครูและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

โอกาส (Opportunities)  
  1. การคมนาคมสะดวก ที่ต้ังของสถานศึกษา ใกลแ้หล่งเรยีนรู้และแหล่งทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยต่อ
การเรียนการสอน 
  2. ความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน 
  3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) 
  4. มีสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความร่วมมือทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  5. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  อุปสรรค/ภัยคกุคาม (Threats)  

  1. มีคูแ่ข่งที่มศีักยภาพ 
  2. พ้ืนที่จํากัด ไม่สามารถขยายได้ 
  3. จํานวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อบางสาขาวิชาจํานวนลดลง 
  4. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน  
  5. ครู นักเรียน นักศึกษา ขาดความสนใจต่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
  6. บุคลากรมกีารย้ายและลาออก ทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
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2.4 การนําแผนพฒันาวิทยาลัยอาชีวศกึษาเสาวภา พ.ศ. 2565-2569 สู่การปฏบิตั ิ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้มีการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือเป็น

กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการแระเมินและการรับรองคุณภาพของสถาบันด้านการอาชีวศึกษาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟิก โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้ร่วมกันกําหนดโครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณต่อปี และผู้รับผิดชอบ โดยนําเสนอคณะกรรมการ
ทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการอาชีวศกึษาเพือ่ความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
กลยุทธท์ี ่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ

เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
 - โครงการ Curriculum Development for Education 
 - โครงการกิจกรรมเลือกต้ังนายกองค์การ  นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 - โครงการ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาทการสร้างความ

รุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหมส่ําหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 - โครงการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธท์ี ่ 3 ส่งเสริมใหม้ีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสตูรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวแผนก ออกแบบ 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวโดยการบรรยายพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวโดยการบรรยายพิเศษแผนกคหกรรมศาสตร ์
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวแผนกวิชาการโรงแรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวแผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกร้ัวโรงเรียน และบรรยายพิเศษ แผนกแฟช่ัน 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การผลติและพฒันากาํลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพือ่สรา้งขดีความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 
กลยุทธท์ี ่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 - โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ 
 - โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน FIX IT CENTER 
กลยุทธท์ี ่2 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 - โครงการอบรมโปรแกรมด้านกราฟฟิกเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขนั 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขนั 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 
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 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขนั 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขนั 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา   
 - โครงการขับเคลื่อนสถานศกึษาคุณธรรม จริยธรรม    
กลยุทธท์ี ่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคค์วามรู้ด้าน

อาชีวศึกษา 
 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - โครงการประกวด STEM Education 
 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ และโครงงาน 
 วิทยาศาสตร์ 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์เพ่ิม 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การพฒันาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกบัความ

ต้องการในการพฒันาประเทศ 
กลยุทธท์ี ่ 1  พัฒนากําลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะความเป็นเลิศด้าน

วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บผ้าไหม เพ่ือยกระดับทักษะวิชาชีพ 
 - โครงการกิจกรรมรับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรภายนอกของแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
กลยุทธท์ี ่2 สง่เสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 - โครงการ Academic staff professional Development 
กลยุทธท์ี ่3 สง่เสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการ พัฒนาครูและบคุลลากร 
กลยุทธท์ี่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ 
 - โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 
 - โครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชวีศึกษา 
กลยุทธท์ี ่1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 
 - โครงการขยายผลและยกระดับการศึกษาวิชาชีพและทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ 
 ตลาดแรงงาน (กิจกรรมย่อยอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ) 
 - โครงการเปิดประตูสู่โลกอนาคต 
กลยุทธท์ี ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 - โครงการสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจําปี 
 - โครงการสร้างโอกาสของการเข้าถึง ผลการเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เนน้การใช้เทคโนโลยดีิจิทลัในการจัดการอาชีวศกึษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชีวิต 
กลยุทธท์ี ่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับห้องสมุดดิจิทัล 
 - โครงการ เตรยีมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา 
กลยุทธท์ี ่2 สง่เสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 - โครงการMentor Coaching : Sharing Resources and E-learning 
กลยุทธท์ี ่3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศกึษา 
กลยุทธท์ี ่1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 - โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
 - โครงการจัดช้ือวัสดุสาํนักงาน งานบริหารงานทั่วไป 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 - โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - โครงการประชุมสัมมนา สรา้งความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือ 
 ราชการ 
 - โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน 
กลยุทธท์ี ่2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการอบรมระบบ RMS 
กลยุทธท์ี ่3  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 - โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 
กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
กลยุทธท์ี ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครภัุณฑ์ 
 - โครงการปรับปรุงแผนกวิชาการออกแบบ 
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําแผนกวิชาการออกแบบ 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 
 - โครงการจัดหาเคร่ืองปรับ อากาศห้องปฏิบัติการอาหาร 431 และ 442 
 - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ พร้อมวัสดุครภัุณฑ์ห้องเบเกอรี่ 
 - โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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2.4 ประวัติความเปน็มาของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา  
 2.4.1 ประวัตคิวามเปน็มาของวิทยาลัยอาชีวศกึษาเสาวภา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา หรือ โรงเรียนเสาวภา (เดิม) ต้ังอยู่เลขที่377  ถนนบ้านหม้อแขวงวังบูรพา

ภิรมย์ เขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครมีเน้ือที่ 2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวาด้านหน้าติดถนนบ้าน
หม้อ ด้านหลังติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ต้ังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเดิมเป็นโรงเรียนเล็กๆแห่ง
หน่ึง ช่ือว่า “โรงเรียนบํารุงสตรีวิชา” ต้ังขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2444 โดยพระปริยัติธรรมธาดา เมื่อครั้งยังเป็น หลวง
ประเสริฐนิติ ข้าราชการกระทรวงธรรมการ โดยเช่าที่จากพระคลังข้างที่เดือนละ 50 บาท ตัวโรงเรียนเป็นเรือนไม้สอง
ช้ันหน่ึงหลังมีนักเรียนชาย–หญิงรวมกัน 25 คน ครูใหญ่คนแรกเป็นสุภาพสตรีช่ือ “คุณพลอย” 

โรงเรียนเสาวภาเดิมต้ังอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนราชินีล่างบริเวณปากคลองตลาด กําเนิดขึ้นโดยพระมหา
กรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต้ังโรงเรียน
สําหรับสตรีขึ้น และพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ เป็นช่ือโรงเรียนคือ “โรงเรียนเสาวภา” ตัวอาคารเป็น
เรือนไม้ช้ันเดียว เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมูล จนถึงช้ันสูงสุด คือประโยคประถมศึกษา 

วันที่ 1 มกราคม 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระวิสุทธิสุริยศักด์ิ 
ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(เสนาบดีกระทรวงธรรมการ) โปรดเกล้า
ฯ ให้ย้ายโรงเรียนเสาวภา มารวมกับโรงเรียนบํารุงสตรีวิทยา และใช้ช่ือว่าโรงเรียนเสาวภา กับทั้งยังได้ทรงบริจาคพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนช้ันเดียวเพ่ิมอีกหน่ึงหลัง แล้วโปรดเกล้าฯให้คัดนักเรียนชาย
ออก คงเหลือแต่นักเรียนหญิงล้วน เก็บค่าเล่าเรียน ปีละ 10 บาท 

วันที่ 1 ตุลาคม 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรวมสถานศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนช่างก่อสร้าง
ดุสิต โรงเรียนการช่างมีนบุรี โรงเรียนการช่างอินทราชัย โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม โรงเรียนช่างหนัง โรงเรียน
เสาวภา โรงเรียนธนบุรี และโรงเรียนเอ่ียมละออ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียน            
เสาวภา เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาเขต 6 เสาวภา” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2521 ได้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ออกเป็น 3 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ มี 3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตเสาวภา วิทยาเขตธนบุรี และ  
วิทยาเขตเอ่ียมละออ 

วันที่ 1 เมษายน 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาเขตเสาวภา
เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา” 

วันที่  7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556) 
 

2.4.2 ทีต่ัง้ 
  ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Saowabha Vocational College 
  ทีต่ั้งสถานศกึษา  เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร    
      กรุงเทพฯ 10200 
  โทรศพัท ์   โทร 02-222-1786, 02-222-1888 
  โทรสาร   โทร 02-225-9781 
  เว็บไซต ์   http://www.swbvc.ac.th 
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  อีเมล ์   admin@swbvc.ac.th 
  เนื้อทีข่องสถานศกึษา 2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา 
      รวมทั้งสิ้น 5 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 45 ห้อง ได้แก่ 
      1. อาคาร 1 จาํนวน 1 หลัง  10  ห้อง 
      2. อาคาร 2 จาํนวน 1 หลัง  11  ห้อง 
      3. อาคาร 3 จาํนวน 1 หลัง  8  ห้อง 
      4. อาคาร 4 จาํนวน 1 หลัง  13  ห้อง 
      5. อาคาร 5 จาํนวน 1 หลัง  3  ห้อง 
 
  สญัลักษณป์ระจําวิทยาลัยอาชีวศกึษาเสาวภา 
 
 
 

 
 
 
 
 

สปีระจําสถานศึกษา  สีฟ้า – ขาว 
เพลงของสถานศึกษาคือ ช่ือเพลงมาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษา นามเสาวภา พระนามาพระราชินี  
องค์ทรงประธาน นามาภิไธยให้เป็นศักด์ิศรี 
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี เรานี้เทิดทูน (ซ้าํ) 

     วอศ. เสาวภา คือช่ือย่อ พวกเราขอรักษาเกียรติให้เพ่ิมพูน 
เป็นโรงเรียนในพระองค์ทรงเก้ือกูลต้องเทิดทูนสถานบัน  
ย่ังยืนเกรียงไกร (ซ้ํา) 
* ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา  
ขาว – ฟ้า เด่นงามเห็นไกล ส.ภ.ไขว้ อุณาโลมใจ  
เคารพครูอาจารย์ให้ความรู้ 
คหกรรม ศิลปหัตถกรรม หมัน่เรียนจํา เล่นกีฬาเด่นหรู รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ รัฐไทยคงอยู่ ต้องเชิดชู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (ซ้ํา) 
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2.4.3 แผนภมูิโครงสร้างการบรหิารวิทยาลัยอาชีวศกึษาเสาวภา  
  
 
 
 
 

นางอาระยา ฉายชูวงษ ์
รองฯฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาศึกษา 

นางนงเยาว์  แสนน้ําเที่ยง 
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นางมุทิตา ชัยเพชร 
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นายศราวุธ ภูมิภักดิ์ 
รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ 
หน.งานบริหารทั่วไป 

นางสาวฐิติมา ภูมลิําเนา 
หน.งานบุคลากร 

นายภาณุพงศ์  ชงเชื้อ        
หน.งานอาคารสถานที ่

นางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์ 
หน.งานพัสดุ 

นางสาวชนิดาภา  พมิพล์า 
หน.งานทะเบียน 

นางนงเยาว์ แสนน้าํเทีย่ง 
หน.งานบัญชี 

นางนาฎยา  วงศ์พุฒ 
หน.งานประชาสมัพันธ ์

นายศักดา ผู้อํานวยการ 

นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด 
หน.งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร 
หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 

นางนาฏยา ขําคง 
หน.งานวิจัยและพฒันา 

นายเฉลิมพงศ์  อ่อนยอง 
หน.งานศูนย์ข้อมลู 

นางสาวณัฏฐา  พงษ์สุวรรณ 
หน.งานประกันคุณภาพฯ 

นางสาววรวลัญช์  วงศช์มพ ู
หน.งานความร่วมมือ 

นายวุฒโิชตก์ บุศย์ประจง 
หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 

นางปภาวี จรูญรัตน์ 
หน.งานกิจกรรม 

นายอดิศักดิ ์อะมุตะคุ 
หน.งานโครงการพเิศษ 

นายคเณพร พรหมงาม 
หน.งานปกครอง 

นายคณิศสร ศิริบุญ 
หน.งานสวัสดิการฯ 

น.ส.ศิรประภา  เกียรติธารัย
หน.งานครูที่ปรึกษา 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวิชาการออกแบบ 

นายวิชยั      จินดา
ไพโรจน์ 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวิชาการออกแบบ 

นายนุกลู    พู่กลัน่ 

หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

นายนพดล   บุญยงั 

หน.แผนกวิชาศิลปหตัถกรรม 

นายสุพฒัน์   โลหะตานนท ์
หน.แผนกวิชาการพิมพส์กรีน 

นายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล 
หน.แผนกวิชาสามัญฯ 

นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 
หน.แผนกวิชาอาหารฯ 

       นายธีรธัช อาภรณ ์
หน.แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

นายจุฑาภทัร คงสุนทร 
หน.แผนกวิชาคหกรรมฯ 

นางสาวเกศินี มรนนท ์
หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวิชาการออกแบบ 

นายนุกลู    พู่กลัน่ 

หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

นายนพดล   บุญยงั 

หน.แผนกวิชาศิลปหตัถกรรม 

นายสุพฒัน์   โลหะตานนท ์
หน.แผนกวิชาการพิมพส์กรีน 

นางสาวกฤติยา คาํสมาน 
หน.แผนกวิชาการออกแบบ 

นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษญ ์
หน.แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

นายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ 
หน.แผนกวิชาวิจิตรศลิป์ 
 

นางสาวชญาภา รัตนะเควิล 
หน.งานศูนย์วทิยบริการและห้องสมุด 
 

นางสาวลัคณา เจตยะคามิน 
หน.งานเทคโนโลยีบัณฑิต 

 

นางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ 
หน.งานวัดผลประเมินผล 

นางสาวเกศินี มรนนท์ 
หน.งานทวิภาค ี

นายบุญรอด เมอืงศร ี
หน.งานสื่อการเรยีนกานสอน 

 

นายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล 
หน.งานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

นางวรรณา ตันเทียว 
หน.งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

นายธัชกร พรมโสภา 
หน.งานการเงิน 

นางสาวนริศรา เคนแสง 
หน.งานหลักสตรการเรยีนการสอน 
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2.5 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

1. อัตรากาํลงั ป ี2565    ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

         ผู้ให้ข้อมูล ....... งานบุคลากร.......... 
 
 
  ข้าราชการ                         34 คน 
  1. ผู้บริหาร                   4 คน   
  2. ข้าราชการครู                  30 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน           - คน   
  ลูกจ้างประจํา                  6   คน 
    1. ทําหน้าที่สอน           - คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน      6   คน  
  พนกังานราชการ                  3      คน 
    1. ทําหน้าที่สอน                   3       คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน            -         คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว                 33       คน 
    1. ทําหน้าที่สอน                   10        คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน               23       คน 
 

 
 
 

  มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง          29 คน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ             -  คน 
 มีข้าราชการ ไปช่วยราชการอ่ืน                   -  คน 

อัตรากาํลงัของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา     มีบุคลากรทั้งสิน้   76   คน 
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ลําดบั เลข ลําดบั เลข

ที่ อตัรา ที่ อตัรา

1 848 34 นางปภาวี จรูญรัตน์ 894
2 นายอาณาจักร ทองทบั 849 35 นางสาววรวลัญช์ วงค์ชมภู 895
3 นางนงเยาว์ แสนนํ้าเทีย่ง 850 36 896
4 นายพรสิทธิ์ ก่ิงทอง 889 37 897
5 นางอาระยา ฉายชูวงษ์ 935 38 898
6 นางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์ 851 39 นางสาวณัฏฐา พงษ์สุวรรณ 900
7 นายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ 854 40 901
8 นางสาวนาฏยา ขําคง 855 41 นางสาวอารดา ปรีชาปัญญา 903
9 856 42 904

10 นางนาฏยา วงศ์พุฒ 858 43 906
11 นางวรรณา ตันเทยีว 859 44 907
12 นายคเณศพร พรหมงาม 860 45 908
13 นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 862 46 นางสาวศิรประภา เกียรติธารัย 909
14 นายธัชกร พรมโสภา 864 47 นางสาวกฤติยา คําสมาน 910
15 นายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง 865 48 911
16 866 49 นางสาวชญาภา รัตนะเควิล 914
17 นายภาณุพงศ์ ชงเช้ือ 871 50 นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร 915
18 873 51 นางสาวนริศรา เคนแสง 916
19 874 52 919
20 876 53 นายจุฑาภัทร คงสุนทร 920
21 877 54 921
22 นางสาวฐิติมา ภูมิลําเนา 879 55 923
23 นายบุญรอด เมืองศรี 881 56 926
24 882 57 929
25 883 58 นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด 930
26 884 59 นายมนต์ธร ต้ังภาณุกุล 931
27 นางสาวอัจฉรา ต้ังพรประเสริฐ 885 60 934
28 886 61 นายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง 936
29 887 62 นายอดิศักด์ิ อะมุตะคุ 3383
30 888 63 19097
31 นายพงศ์ศักด์ิ ต้ังวิศิษย์ 890
32 นางสาวชนิดาภา พิมพ์ลา 892
33 นางสาวเกศินี มรนนท์ 893

 

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

                       ข้าราชการครู               30   คน
                       อัตราว่าง                    28   คน

                       ผู้บริหาร                      4     คน

(ว่าง)

                      ข้าราชการครู    ทั้งหมด   34  คน

ชือ่-สกลุ ลายเซ็น

(ว่าง)

(ว่าง)

ชือ่-สกลุ ลายเซ็น

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง) (ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

รายช่ือผู้บริหาร - ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง)
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ลําดบั เลขอตัรา ลายเซ็น หมายเหตุ

1 นายคณิศสร ศิริบุญ 4116
2 นายธีรธัช อาภรณ์ 4117
3 นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ 4621

รายช่ือพนักงานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ช่ือ-สกุล

        

พนักงานราชการ

 
 
 

ลําดบั เลขอตัรา ลายเซ็น หมายเหตุ

1 นางวิลันดา ร่มไทร 159
2 นายสุกล จันทนา 170
3 นายโสภณ พวงพวงรอด 4506
4 นายเริ่ม คําผล 4726
5 นายปัญญะพล โพธิวุฒิ 4727
6 นางสมพิศ พึ่งสละ 5184

รายช่ือลูกจ้างประจํา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ช่ือ-สกุล

           วันท่ี  25  มิ.ย. 63  
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ลําดบั ลายเซน็ หมายเหตุ

1 นางสาวอาริสา ดอนไพร ครูจ้างสอน
2 ครูจ้างสอน
3 นายพงศกร จิตเย็น ครูจ้างสอน
4 นางสาวศุภลักษณ์ เก้ือกูล ครูจ้างสอน
5 นางสาวศุภางค์ อาภรณ์ ครูจ้างสอน
6 นางสาวปารีรัฐ คิดรักเมือง ครูจ้างสอน
7 นางสาวปวันรัตน์ สุหร่ายเพชร ครูจ้างสอน
8 นางสาวมัลลิกา  รามางกูร ครูจ้างสอน
9 นายศรชัย ชนะสุข ครูจ้างสอน

10 นางสาวสิริกาญจน์ สมิทธิสุจิตร ครูจ้างสอน
11 นางสาวสุนิสา ขะสุวรรณ
12 นางสาวอรสา หรั้งป้ัน
13 นางกัญริกา กาบแก้ว
14 นางนุชนาถ ปฏิโกศล
15 นางสาวพฤกษชาติ ม่วงมณี
16 นางสาวจินตนา เรืองวิไลรัตน์
17 นายประเสริฐ มลิวัลย์
18 นางณัฐนันท์  รัญจวน
19 นางสาวฬาฏีฟะห์ สุไลมาน
20 นางสาวภัทธาวดี มีนะโรจน์
21 นางสาวกาญติญา หงษ์ทอง
22 นางสาวกมุทพร นิโรธร
23 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาแก้ว
24 นางสาวชนิษดา ภูมิสม
25 นางสาวชฎาพร คนน้อย
26 นางสาวหัตทยา ไพโรจน์บวร
27 นายธาตรี วิรุณวราทิพย์
28 นางสาวก้อนทอง นีละเสวี
29 นายสมนึก ผลงาม
30 นางสาวศรีวรรณ สุขสุหรัด
31 นายโชติวรรณ พาชาวนา
32 นายอัครวุฒิ ทองอู๋
33 นายภูเมธ จันทนา

รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ช่ือ-สกุล

             วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2564

Mr.John Mark Zaportiza
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ลําดบั ลายเซ็น หมายเหตุ

1 นายบุญเลิศ อ่วมรอด
2 นายไพรัตน์ จ้อยปล้ืม
3 นางสาววรรณี พงษ์สัมพันธ์

รายช่ือบุคลากรจ้างเหมา

ช่ือ-สกุล

 
 
 
 
2. ข้อมูลบคุลากรจําแนกตามวุฒกิารศกึษา 75 คน 

วุฒกิารศกึษา ครูผูส้อน (   คน) เจ้าหน้าทีท่ั่วไป/สนบัสนนุ (   คน) รวม (   คน) 
ตํ่ากว่า ม.6 - 2 2 
ปวช./ม.6 - 3 3 

ปวส./อนุปริญญา - 1 1 
ปริญญาตร ี 40 13 53 
ปริญญาโท 16 - 16 
ปริญญาเอก - - - 

รวม 56 19 75 
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจําแนกตามแหลง่เงินทีจ้่าง  32  คน 
 

แหลง่เงนิ ครูผูส้อน (9 คน) เจ้าหน้าทีท่ั่วไป/สนบัสนนุ(23 คน) รวม (32 คน) 
งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินงาน 1 3 4 
งบเงินอุดหนุน 2 13 15 

เงินรายได้ (บกศ.) 6 7 13 
งบอ่ืนๆ - - - 
รวม 9 23 32 
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ข้อมูลบคุลากรทัง้หมดจําแนกตามหนา้ที ่ความรบัผดิชอบ 
  

ชื่อ-สกลุ วุฒ ิ ตําแหน่ง วิทยฐานะ หน้าทีร่บัผดิชอบ 
นางนงเยาว์   แสนนํ้าเที่ยง 
 

บธ.บ. การเงินการธนาคาร 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

รอง
ผู้อํานวยการ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
และหัวหน้างานบัญชี 

นายพรสิทธ์ิ   ก่ิงทอง  ค.บ. บริหารการศึกษา 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา  

รอง
ผู้อํานวยการ 

ชํานาญการ 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

นายอาณาจักร  ทองทับ ปท.ส.โยธา 
ค.อ.ม. บริหารการศึกษา 

รอง
ผู้อํานวยการ 

ชํานาญการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางอาระยา  ฉายชูวงษ์ ศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
ศศ.ม. บริหารการศึกษา 

รอง
ผู้อํานวยการ 

ชํานาญการ ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
นางวรรณา  ตันเทียว ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผล 
ครู 
 

ชํานาญการ 
พิเศษ  

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 

นางปภาวี  จรูญรัตน์ บธ.บ.การจัดการ (ชวเลขไทย) 
สค.ม.สิ่งแวดล้อม 

ครู 
 

ชํานาญการ 
พิเศษ  

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวนริศรา  เคนแสง บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครู ชํานาญการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นายมนต์ธร  ต้ังภาณุกุล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว 

ครู - หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 
 

นางสาวชนิดาภา   พิมพ์ลา วท.บ. คณิตศาสตร์ ครู - หัวหน้างานทะเบียน 
นายคเณศพร  พรหมงาม กศ.บ. การสอนสุขศึกษาและพล

ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาพลศึกษา 

ครู - หัวหน้างานปกครอง 
 

นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด กษ.บ. การศึกษา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 

ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

นางสาวฐิติมา ภูมิลําเนา ค.บ. สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานบุคลากร 
นายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน 
นางสาวศุภลักษณ์  เก้ือกูล วท.บ. วิทยาศาสตร์ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
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แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
นางสาวศิรประภา เกียรติธา
รัย 

ศบ. ศิลปบัณฑิต 
วิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย 

ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

นายธีรธัช  อาภรณ์ คศ.บ.ออกแบบแฟช่ันและ
การจัดการสินค้า 

พนังงาน
ราชการ 

- หัวหน้าวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสาวอมรศรี  แซ่ตัน คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ครู - หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
นางสาวนาฏยา ขําคง คศ.บ. คกหรรมศาสตรศึกษา-   

อาหารและโภชนาการ 
ครู - หัวหน้างานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายธัชกร พรมโสภา คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ครู - หัวหน้างานการเงิน 
นางสาววรวลัญช์  วงค์ชมภู ศศ.บ  คหกรรมศาสตร์ 

 เอกอาหารและโภชนาการ 
ครู - หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์ วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร ครู - หัวหน้างานพัสดุ 
นายอดิศักด์ิ อะมุตะคุ คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และบริการชุมชน 
นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ศศ.ม.พัฒนา คหเศรฐศาสตร์ ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาววรรณวิภา  โคกครุฑ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

คศ.ม. เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

พนังงาราชการ - หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นายพงศกร  จติเย็น คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ 
นางสาวปารีรัฐ คิดรักเมือง คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
นายจุฑาภัทร  คงสุนทร คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ศษ.ม. อาชีวศึกษา 
ครูผู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร์ 
นายคณิศสร ศริิบุญ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

 
พนังงาน
ราชการ 

- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวปวันรัตน์ สุหร่าย
เพชร 

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานสงเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ, 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวเกศินี มรนนท ์ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและ

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
ครูผู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม, 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

นางสาวศุภางค์ อาภรณ์ ศบ.การท่องเที่ยว ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
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Mr.John Mark  Zaportiza Bachelor of Science in 
Hotel and Restaurant 

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ต่างประเทศ 

นางสาวสิริกาญจน์  สมทิธิ
สุจิตร 

ค.บ. ธุรกิจศึกษา (การ
โรงแรม) 

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
นายสุกฤษ  สธุญพลาวุฒิ ศ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรม

สากล) 
กศ.ม. บริหารการศึกษา 

ครู ชํานาญการ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 

นางสาวอัจฉรา  ต้ังพร
ประเสริฐ 
 

กศ.ม.ศิลปศึกษา ครู ชํานาญการ 
พิเศษ 

หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

นางสาวณัฏฐา  พงษ์สุวรรณ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ครู - หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
นางสาวอาริสา  ดอนไพร  ศบ. ศิลปไทย  ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
นายศรชัย ชนะสุข ศบ.ปติมากรรม ครูจ้างสอน   
     
     

แผนกวิชาการออกแบบ 
นางนาฏยา  วงศ์พุฒ ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ 

ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
ครู 
 

ชํานาญการ 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นายภาณุพงศ์  ชงเช้ือ ศษ.บ.ออกแบบตกแต่ง
มัณฑณศิลป์ 
คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ครู 
 

ชํานาญการ 
 

หัวหน้างานอาคารและสถานที ่

นายบุญรอด  เมืองศรี คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ครู ชํานาญการ 
 

หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 

นางสาวกฤติยา  คําสมาน ศษ.บ.ศิลปะประยุกต์ 
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

ครู 
 

ชํานาญการ 
 

หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ 

นายเฉลิมพงศ์  อ่อนยอง ค.อ.บ.ครุศาสตรอุสาหกรรม
บัณฑิต(วิชาการออกแบบ) 
ศ.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ครู - หัวหน้างานศนูย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล ค.อ.บ.ครุศาสตรอุสาหกรรม
บัณฑิต(วิชาการออกแบบ) 
ค.อ.ม. ครุศาสตรอุสาหกรรม
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ครู - หน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
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แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายพงศ์ศักด์ิ  ต้ังวิศิษย์ ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ครู - หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์  
 

นางสาวอารดา  ปรีชา
ปัญญา 

ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ป.
ตรี) 
ศศ.บ. สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ (ป.โท) 

ครู - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวมัลลิกา ลามังกุล คอ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่แผนกวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
จํานวนแผนการรบันกัเรียน นักศึกษา ระดบั ปวช.1 และ ปวส.1  ประจําปกีารศกึษา 2565 

 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 

ประเภทวิชา แผนกวิชา/สาขางาน ประเภท จํานวนแผนการรบันกัเรียน 
ปกีารศกึษา 

2564 
ปกีารศกึษา 

2565 
คหกรรม แฟช่ันและสิ่งทอ ปกติ 30 30 
 คหกรรมศาสตร์ ปกติ 30 30 
 อาหารและโภชนาการ MEP 30 30 
 อาหารและโภชนาการ ปกติ 70 70 
 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี 35 35 
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว การโรงแรม ปกติ 30 30 
ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ ปกติ 60 60 

 การออกแบบ ปกติ 60 60 
 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ 60 60 

รวม 405 405 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

คหกรรม งานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ปกติ 20 20 
 อาหารและโภชนาการ ปกติ 30 30 
 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี 30 30 
 อาหารและโภชนาการ S&P ทวิภาคี 20 15 
 เชฟอาหารไทย TFC ปกติ 20 20 
 การจัดการธุรกิจอาหาร ทวิภาคี - 20 
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ทวิภาคี 30 20 

รวม 150 155 
ระดบัปรญิญาตรี 

คหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทวิภาคี 40 50 
รวม 40 50 

รวมทั้งหมด 595 610 
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ส่วนที่ 3 
3.1 การดาํเนนิโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลยั 

 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.  งบบุคลากร 843,940 
2.  งบดําเนินงาน 4,690,910 
3.  งบลงทุน  2,220,000 
4.  งบอุดหนุน 12,757,185 
5.  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  2,619,284 

รวมงบดําเนนิการทัง้สิน้ 23,131,319 
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3.2 สรปุผลการดําเนนิงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หมายเหต ุ
1. โครงการขยายผลและยกระดับการศึกษาวิชาชีพและทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน(กิจกรรมย่อยอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ) 
 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมห้องเรียนปัญญาประดิษฐ ์  
3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่  
4. โครงการศึกษาดูงานแผนกอาหารและโภชนาการกิจกรรมสร้างอาชีพในยุคโค

วิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
 

5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

 

6. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพ  
7. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน และ

สร้างอาชีพ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

8. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่9 

 

9. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ครบรอบ 120 ปี  

 

10. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณะ พระบรมราชินี 

 

11. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 

 

12. โครงการกิจกรรมจัดประดับตกแต่งดอกไม้ ณ ตึกภักดีบดินทร์  
13. โครงการเรียนรู้นอกร้ัวโรงเรียน แผนกแฟช่ันและสิ่งทอ  
14. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
15. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET   
16. โครงการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
17. โครงการลดปัญญาการออกกลางคัน  
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ที ่ ชื่อโครงการ หมายเหต ุ
18. โครงการเรียนรู่นอกร้ัวโดยการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง 

ชีวิตจริงของนักออบแบบ 
 

19. โครงการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอน  
20. โครงการผลิตสือ่การเรียนการสอนออนไลน์  
21. โครงการการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน  
22. โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพกับบริษัทเอส แอนด์ พี ซนิดิ

เคท จํากัน 
 

23. โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
24. โครงการจัดทําวีดิทัศน์เพ่ือการเผยแพร่ใหค้วามรู้หัวข้อการบริหารจัดการ

อาหารไทย 
 

25. โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ  
 






























































































































































































































































































































































































































































































