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 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2551 ในมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ และมาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาระบบทวิภาคี นั้น ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา - 
เสาวภา ในฐานะที่เป็นองค์กรทางการศึกษาจึงต้องมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือก ากับการท างานเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 ได้น ากรอบในการจัดท า 
โดยอิงกับเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหา ปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก แผนพัฒนาวิทยาลั ยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 จึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการก าหนดทิศทางให้สามารถรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 พิจารณากลั่นกรอง 
เพ่ือสรุปและรวบรวมเป็น แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อไป  

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาทุกท่าน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน 
นักศึกษาและชุมชน ที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 ในครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 
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บทที่ 1 
ความเป็นมา และข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ร่างฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 –  
2570  ) เป็นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้าน ท่ามกลางสถานการณ์โลก ที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบของวิวัฒนาการที่
จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการ
พัฒนาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มีขีดจ ากัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้ง
ในเรื่อง องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง จึงต้องมีการยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
และ ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ิมพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะ
ยาว โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติร่างฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้งานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการ
พัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี พ .ศ. 2560 – 2579 มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา 
(Wisdom – Base) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า 

มาตรฐานการประเมิน และรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia Pacific Accreditation and Certification Commission : APACC)  

การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับของแต่ละประเทศในทุกภูมิภาคท าให้
เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้านการศึกษามากมาย 
ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ เกิดการประสานความร่วมมือและยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ คือ เรื่องคุณภาพ  APACC 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่นเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต และการท างานของเรา
อย่างมากมายหลายประการ ในการปฏิรูประบบราชการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และวิธีท างาน
เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ท างานเชิงรุกและบูรณาการ รวดเร็วคล่องตัว มีขีดสมรรถนะและสร้าง
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ผลงานสูง สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้น ากระบวนการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569 โดยจัดท าเป็น 
 4 ส่วน คือ 1. ส่วนบทน า ๒. ส่วนแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565 – 2569  
 3. ส่วนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 4.ส่วนการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

ปัจจุบันได้มีการน ากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในวงการราชการของไทยอย่างจริงจัง 
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาระบบราชการของเราให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการคิดวางแผนยุทธศาสตร์ 2. ขั้นการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 3. ขั้นการทบทวนและติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา หรือ โรงเรียนเสาวภา (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวัง

บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา ด้านหน้าติดถนน
บ้านหม้อ ด้านหลังติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเดิมเป็นโรงเรียน
เล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่า“โรงเรียนบ ารุงสตรีวิชา” ตั้งขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน 2444 โดยพระปริยัติธรรมธาดา เมื่อ
ครั้งยังเป็น หลวงประเสริฐนิติข้าราชการกระทรวงธรรมการ โดยเช่าที่จากพระคลังข้างที ่เดือนละ 50 บาท ตัว
โรงเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นหนึ่งหลังมีนักเรียนชาย -หญิงรวมกัน 25 คน ครูใหญ่ คนแรกเป็นสุภาพสตรี
ชื่อ “คุณพลอย” 

โรงเรียนเสาวภาเดิมตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนราชินีล่างบริเวณปากคลองตลาดก าเนิดขึ้นโดยพระมหา
กรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้ง
โรงเรียนส าหรับสตรีขึ้นและพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์  เป็นชื่อโรงเรียนคือ “โรงเรียนเสาว
ภา” ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล จนถึงชั้นสูงสุด คือประโยคประถมศึกษา 

วันที่ 1 มกราคม 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระวิสุทธิ
สุริยศักดิ์(ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ) โปรดเกล้าฯให้ย้ายโรงเรียนเสาวภา มารวมกับ โรงเรียนบ ารุงสตรีวิทยา และใช้ชื่อว่า โรงเรียนเสาว
ภา กับท้ังยังได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียน เป็นเรือนชั้นเดียวเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง แล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือกนักเรียนชายออก คงเหลือแต่นักเรียนหญิงล้วน เก็บค่าเล่าเรียน ปีละ 10 บาท 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เดิมคือ “โรงเรียนเสาวภา” จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระนามเดิม พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) ทรง
บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนส าหรับสตรี และพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์เป็น
ชื่อโรงเรียน ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา” แต่เดิมเปิดสอนวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตร
ศิลปหัตถกรรมเป็นปีแรก ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเป็นวิทยาเขตในส่วนสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ ส่งเสริมกิจกรรมท านุ บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม มีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” สมกับปรัชญา
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา “ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา” 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ปรัชญา( Philosophy)  “ประพฤติดี  มีวินัย  ใช้ปัญญา” 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) “บริการเยี่ยม อาหารเลิศ บรรเจิดคหกรรม ช านาญงานศิลป์” 
อัตลักษณ์ (Identity)  “ทักษะดี มีสัมมาคารวะ” 
คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่พอเพียง 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  

  O =       Open Mind           = เปิดใจกว้าง 
  M = Moral & Integrity = ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  C = Creativity  = มีความคิดสร้างสรรค์ 
  T = Teamwork  = ท างานเป็นทีม 

วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันพัฒนา สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจ  (Mission)  

 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสอดคล้องกับการ
 พัฒนาประเทศ 
 2.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 5.  พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 6. สร้างระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา 
 7. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues ) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถตาม  
มาตรฐานสากล 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที ่2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

  กลยุทธ์ที ่2.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง 

  กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่3.1  พัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที ่3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่4.1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที ่5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่5.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที ่5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที ่6.2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการ
พัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่6.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่6.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครุภัณฑ์ 
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ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
1. ข้อมูลด้านบุคลากร 

ต าแหน่ง จ านวน 

ข้าราชการ 
- ผู้บริหาร 
- ข้าราชการครู 
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37 

พนักงานราชการ 2 

ลูกจ้างประจ า 6 

ครูพิเศษสอน 12 

ลูกจ้างชั่วคราว 18 

รวมทั้งสิ้น 80 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562    
 1. ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่  
   (1) สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ  
   (2) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
   (3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่  
   (1) สาขาวิชา การโรงแรม    
 3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ 
   (1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   (2) สาขาวิชาการออกแบบ  
   (3) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563   
 1.ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่ 
   (1) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
   (2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ 
   (1) สาขาวิชาการโรงแรม 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2562 

(1) สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
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จ านวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับชั้น ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม 
ปวช.1 คหกรรม 56 78 134 
ปวช.2 คหกรรม 75 65 140 
ปวช.3 คหกรรม 47 91 138 

  รวม 178 234 412 
ปวช.1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 10 18 
ปวช.2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9 24 33 
ปวช.3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 30 33 

  รวม 20 64 84 
ปวช.1 ศิลปกรรม 103 67 170 
ปวช.2 ศิลปกรรม 42 76 118 
ปวช.3 ศิลปกรรม 60 83 143 

  รวม 205 226 431 
ปวส.1 คหกรรม 40 36 76 
ปวส.2 คหกรรม 28 38 66 

  รวม 68 74 142 
ปวส.1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 7 7 

ปวส.2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 12 17 

  รวม 5 19 24 

ป. ตรี 1  สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25 31  56 

ป. ตรี 2 สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 17 18 35 

 รวม 42 49 91 

รวมนักเรียน นักศึกษา 516 663 1179 

     
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 
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ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

 2. ข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างบริหารงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ปีการศึกษา 2564               
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

  

 

 

 

 
 

รองผู้อ านวยการ         
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการ          
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการ        
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ         
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

 
แผนกวิชาสามัญฯ         งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานการเงิน      

แผนกวิชาออกแบบนเิทศศลิป ์

แผนกวิชาการออกแบบ 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์        

แผนกวิชาการโรงแรม      

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์      

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ     

แผนกอาหารฯ        

งานสวัสดิการ        

งานครูที่ปรึกษา       

งานปกครอง         

งานโครงการพิเศษ 

งานความร่วมมือ         

งานประกันคุณภาพ        

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ      

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า         งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา       

งานทะเบียน         

งานพัสดุ         

งานอาคารสถานที่         

งานประชาสัมพันธ์         

งานบุคลากร 

นบุคลากร        

งานบริหารทั่วไป        

งานบัญชี       

งานสื่อการเรยีนการสอน         

งานหลักสูตร 

  

งานวิทยบริการ       

งานวัดผลและประเมินผล

ประเมินผล     
งานอาชีวศึกษาระบบ

ระบบ         
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 

มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียและ
แปซิฟิก APACC มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกันภายในภูมิภาค จึงได้ก าหนดมาตรฐาน APACC จ านวน 7 
มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  การก ากับดูแลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) 
  ตัวบ่งชี้  1.1  โครงสร้างการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหรือ 

        คณะกรรมการวิทยาลัย (Administrative Structure and Bodies) 
  ตัวบ่งชี้  1.2  คุณสมบัติของบุคลากรในการบริหารจัดการสถานศึกษา (Qualifications of   

        Administrative Staff) 
  ตัวบ่งชี้  1.3  ระบบการบริหารจัดการและขั้นตอนการด าเนินงาน (Management   

        Systems and Procedures) 
มาตรฐานที่  2  การจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning) 

  ตัวบ่งชี้  2.1  วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Institutional    
       Objectives) 

  ตัวบ่งชี้  2.2  หลักสูตร (Curriculum) 
  ตัวบ่งชี้  2.3  ประมวลการเรียนการสอนรายวิชา (Syllabus) 
  ตัวบ่งชี้  2.4  สื่อการเรียนการสอน (Instructional Materials) 
  ตัวบ่งชี้  2.5  เทคนิคและวิธีการสอน (Teaching Methods and Techniques) 
  ตัวบ่งชี้  2.6  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ (Other Related   

       Teaching–Learning Indicators) 
มาตรฐานที่  3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Faculty and Staff) 

  ตัวบ่งชี้  3.1  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการ 
       ศึกษาอ่ืน (Qualifications and Job Descriptions of Faculty Members   
       and Staff) 

  ตัวบ่งชี้  3.2  ภาระงานสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมายของครู (Faculty Members   
       Assignment and Load) 

  ตัวบ่งชี้  3.3  ระบบการสรรหา  การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาและการประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (Systems of Recruitment,   

    Compensation, Development, and Evaluation) 
มาตรฐานที่  4  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

  ตัวบ่งชี้  4.1  โครงการวิจัยและพัฒนา (Program of Research and Development :  R&D) 
  ตัวบ่งชี้  4.2  การมีส่วนร่วมของครู (Faculty Participation) 
  ตัวบ่งช้ี  4.3  การเผยแพร่  และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Dissemination and   

        Utilization of R&D Outputs) 
 ตัวบ่งช้ี  4.4  การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (Management of R&D) 
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มาตรฐานที่  5  การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ  การให้ค าปรึกษาแนะน า  และเครือข่าย
ความร่วมมือ  (Extension, Consultancy and Linkages) 

 ตัวบ่งช้ี  5.1  โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ  (Program of Extension) 
  ตัวบ่งช้ี  5.2  การมีส่วนร่วมของครูด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ (Faculty   

        Members Participation in Extension Project) 
  ตัวบ่งช้ี  5.3  การบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ (Management of   

        Extension) 
  ตัวบ่งช้ี  5.4  แผนงานการให้ค าปรึกษา แนะน า (Consultancy Program) 
  ตัวบ่งช้ี  5.5  ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ (Linkage with   
           Industry) 
  ตัวบ่งชี้  5.6  การก่อตั้งชมรม หรือสมาคมร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน  

      (Consortia/Arrangement with Educational Institutions)   
มาตรฐานที่  6  แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา (Resources) 

  ตัวบ่งช้ี  6.1  แหล่งเงินทุน (Financial Resources) 
  ตัวบ่งชี้  6.2  การบริหารจัดการ ด้านการเงิน (Financial Management) 
  ตัวบ่งช้ี  6.3  ท าเลทีต่ั้งสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 6.4   ห้องเรียน (Classroom) 
  ตัวบ่งช้ี  6.5  สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Other Facilities and   

        Conditions) 
  ตัวบ่งช้ี  6.6  วัสดุสื่อประจ าห้องสมุด (Library Collection) 
  ตัวบ่งช้ี  6.7  พ้ืนที่ในการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด 

        (Library Space and Facilities) 
  ตัวบ่งชี้  6.8  ระบบการบริหารจัดการห้องสมุด (Library Management System) 
  ตัวบ่งช้ี  6.9  เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับห้องสมุด (Other Library – Related Matters) 
  ตัวบ่งช้ี  6.10  อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ และครุภัณฑ์ (Equipment Tools and   

         Supplies and Materials) 
  ตัวบ่งชี้  6.11  การบริหารจัดการโรงฝึกงาน และห้องปฏิบัติการ  

          (Workshops/Laboratories Management) 
  ตัวบ่งช้ี  6.12  คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่จ าเป็น(Computers and Required   

          Software) 
  ตัวบ่งช้ี  6.13  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น ๆ (Other Information Technology   

        Units) 
มาตรฐานที่  7  การช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา (Support to Students) 

  ตัวบ่งช้ี  7.1  ระบบการแนะแนว  ให้ค าปรึกษา (Guidance Counselor–Student Ratio) 
  ตัวบ่งช้ี  7.2  การให้บริการนักเรียน นักศึกษา (Student Services) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิทยาลัย SWOT Analysis วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
  จุดแข็ง (Strengths) 
   1. เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 
   2. ครูและบุคลากรมีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ 
   3. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม มีการจัดการ
   เรียนการสอนที่หลากหลายและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   4. มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอและสอดคล้อง
   กับการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาชีพ 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

   6. มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือการบริหารจัดการตามระเบียบอย่างถูกต้องและ 
   เหมาะสม 
   7. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ 
   สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1. ภาวะการออกกลางคันของนักเรียน 
   2. การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ยังไม่สมบูรณ์ 
   3. งานวิจัยของครูและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  โอกาส (Opportunities)  

1. การคมนาคมสะดวก ที่ตั้งของสถานศึกษา ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 

   2. ความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน 
   3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะ 

ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
   4. มีสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ 
   ต่างประเทศ 
   5. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  อุปสรรค (Threats)  
   1. มีคู่แข่งที่มีศักยภาพ 
   2. พ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถขยายได้ 
   3. จ านวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อบางสาขาวิชาจ านวนลดลง 
   4. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อ 
   พฤติกรรมของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
   5. ครู นักเรียน นักศึกษา ขาดความสนใจต่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
   6. บุคลากรมีการย้ายและลาออก ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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SWOT Matrix วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
  
            

                   SW 
 OT 

S1 นักเรียนได้รับการยอมรับด้าน 
ผ ล ง า น ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
S2 มีหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ      
สอดคล้องกับความต้องการของ  
สถานประกอบการ 
S3 ครูมีความรู้และความสามารถ
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง ค น ใ น
สถานศึกษาและชุมชน 
S4 มีเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาในระดับชุม 

W1 ค่านิยมในการศึกษาต่อของ
คนในชุมชน 
W2 งบประมาณสนับสนุนด้าน
การบริหารงาน การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมไม่เพียงพอ 
W3 ระบบการดูแลนักเรียนขาด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ผู้ เ รี ย น อ อ ก
กลางคันสูงมาก 

O1 มีพรบ.การอาชีวศึกษา  ที่
จัดตั้งการศึกษาระดับปริญญาตรี 
O2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นมืออาชีพ 
O3 นโยบายยุทธศาสตร์  และ
พัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษาใน
ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
O4 นโยบายเปิดประตูสู่อาเซียน 
O5 โอกาสในการเผยแพร่ผลงาน
พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ระดับภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

SO1 เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริหารและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
SO2 มุ่งผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
SO3 เสริมสร้างศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
SO4 เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริการ การวิจัยการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพด้วยระบบ
สารสนเทศ 
SO5 มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการการศึกษาใน
ประเทศและกลุ่มอาเซียน 

WO1 มุ่ ง ผ ลิ ต ก า ลั ง ค น ที่ มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
WO2 เสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
WO3 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการและระบบการดูแลผู้เรียน
ด้วยเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิ
บาล 
WO4 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย  ก า ร
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
WO5 พัฒนา เครื อข่ า ยคว าม
ร่ ว มมื อการจั ดการศึ กษ า ใน
ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

T1 การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาอ่ืน 
T2 คร ูนักเรียน ขาดความสนใจใน
การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

ST1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นั ก เ รี ยน โดยการสร้ า งคว าม
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 
ST2 เสริมสร้างศักยภาพครู 
นักเรียนในการพัฒนาด้านการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ST3 เสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

WT1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
WT2 พัฒนา เ ค รื อ ข่ า ย คว า ม
ร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
ทุกแผนกวิชา 
WT3 พัฒนาการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที ่2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

  กลยุทธ์ที ่2.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง 

  กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่3.1  พัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที ่3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่4.1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที ่5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่5.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที ่5.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที ่6.2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการ
พัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ที ่6.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่6.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครุภัณฑ์ 
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บทที่ 3 
การน าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565-2569 สู่การปฏิบัต ิ

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือ
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินและการรับรองคุณภาพของสถาบันด้านการ
อาชีวศึกษาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้
ร่วมกันก าหนดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณต่อปี 
และผู้รับผิดชอบ โดยน าเสนอคณะกรรมการทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
 - โครงการ Curriculum Development for Education 
 - โครงการกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การ  นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 - โครงการ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
กลยุทธ์ ที ่2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาทการสร้างความ
รุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 - โครงการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที ่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนก ออกแบบ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโดยการบรรยายพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโดยการบรรยายพิเศษแผนกคหกรรมศาสตร์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาการโรงแรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน และบรรยายพิเศษ แผนกแฟชั่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 - โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ 
 - โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน FIX IT CENTER 
กลยุทธ์ที ่2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 - โครงการอบรมโปรแกรมด้านกราฟฟิกเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
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 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติ 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา   
 - โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม    
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา 
 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - โครงการประกวด STEM Education 
 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  และโครงงาน 
 วิทยาศาสตร์ 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บผ้าไหม เพ่ือยกระดับทักษะวิชาชีพ 
 - โครงการกิจกรรมรับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรภายนอกของแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 - โครงการ Academic staff professional Development 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการ พัฒนาครูและบุคลลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ 
 - โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 
 - โครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 
 - โครงการขยายผลและยกระดับการศึกษาวิชาชีพและทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ 
 ตลาดแรงงาน (กิจกรรมย่อยอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ) 
 - โครงการเปิดประตูสู่โลกอนาคต 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 - โครงการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปี 
 - โครงการสร้างโอกาสของการเข้าถึง ผลการเรียนของนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคต ิค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับห้องสมุดดิจิทัล 
 - โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 - โครงการMentor Coaching : Sharing Resources and E-learning 
กลยุทธ์ที ่3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 - โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
 - โครงการจัดชื้อวัสดุส านักงาน งานบริหารงานทั่วไป 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 - โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - โครงการประชุมสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือ 
 ราชการ 
 - โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน 
กลยุทธ์ที ่2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการพัฒนาประเทศ 
 - โครงการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการอบรมระบบ RMS 
กลยุทธ์ที ่3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 - โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
กลยุทธ์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครุภัณฑ์ 
 - โครงการปรับปรุงแผนกวิชาการออกแบบ 
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชาการออกแบบ 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 - โครงการจัดหาเครื่องปรับ อากาศห้องปฏิบัติการอาหาร 431 และ 442 
 - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ห้องเบเกอรี่ 
 - โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/

ปี 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ 
Curriculum 
Developm
ent for 
Education 

1. พัฒนา
หลักสตูร
รายวิชา ตาม
สาขาวิชาชีพ 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความช านาญ/
เช่ียวชาญ/เป็นเลิศทาง
วิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  
 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 
 

เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดรับกับ
โลกการศึกษา 
(Global Education) 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ น าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตอบรับกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและรองรับ
อนาคตไดด้ ี
- หลักสูตรส่งผลให้
ผู้เรยีนผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
100 

40,000 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียน
การสอน 
ฝ่าย วิชาการ 
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  2. พัฒนา 
ปรับปรุง /
หลักสตูร
แผนการเรียนให้
สอดคล้องกับ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน 

2. เพื่อให้หลักสูตร
พัฒนา/ปรับปรุง
แผนการเรียน สอดคล้อง
กับความต้องการของ
หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
ตรงตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ท้ังด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ตรง
กับสมรรถนะอาชีพ  
 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดรับกับ
โลกการศึกษา 
(Global Education) 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ น าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตอบรับกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและรองรับ
อนาคตไดด้ ี
- หลักสูตรส่งผลให้
ผู้เรยีนผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียน
การสอน 
ฝ่าย วิชาการ 
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2. โครงการ
กิจกรรม
เลือกตั้ง
นายก
องค์การ  
นักวิชาชีพ
ในอนาคต 
แห่งประเทศ
ไทย ระดับ
สถานศึกษา 

1. กิจกรรม
เลือกตั้งนายก
องค์การนัก
วิชาชีพใน
อนาคต  แห่ง
ประเทศไทย 
ระดับ
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนานักเรยีน 
นักศึกษา ให้มีจิตส านึก
ในหน้าท่ีของตนเอง 
ประพฤติ ปฏิบตัิตนให้
อยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย ห่างไกล
จากยาเสพติด  และ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนนักศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยและมี
ความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

2,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 

 

3. โครงการ 
กิจกรรม
กีฬาภายใน
ต้านภัยยา
เสพติด 

1. กิจกรรมกีฬา
ภายในต้านภยั
ยาเสพตดิ 

1.เพื่อพัฒนานักเรยีน 
นักศึกษา ให้มีจิตส านึก
ในหน้าท่ีของตนเอง 
ประพฤติ ปฏิบตัิตนให้
อยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย ห่างไกล
จากยาเสพติด  และ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา มี
จิตส านึกในการพัฒนา
ตนเองรู้จัก ความสามัคคี 
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด และมีความ
คิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมในระดับมากข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

40,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ   
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษ 

 

 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/

ปี 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ
กีฬาและ

นันทนาการ 

1.ดนตรี ศิลปะ 
ส าหรับผู้เรียน 

 
2.ส่งเสรมิการ

เล่นกีฬา รักการ
ออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพท่ีดี

ของตัวเรา 

 

1.เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ผู้เรยีนและเป็นการสร้าง
ความรัก ความสามัคคี 
และยังเป็นการเช่ือม
ความ สัมพันธ์กันของแต่
ล่ะแผนกวิชา 
2.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และส่งเสริมให้
ผู้เรยีนไดม้ีความคดิ
สร้างสรรค์ในการร่วม
กิจกรรมของผูเ้รียน 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้เรยีนไดเ้ล่น
กีฬาและร่วมกิจกรรม
นันทนาการตามความ
สนใจของตนเองร้อย
ละ 80 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนเห็น
ความส าคญัของการ
ออกก าลังกาย เล่น
กีฬา และกิจกรรม
นันทนาการ และมี
ความคิดเห็นต่อการ
จัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 งาน ปกครอง 

ฝ่าย พัฒนาฯ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ   
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 โครงการ

เรียนรู้นอก
รั้วแผนก 
ออกแบบ 

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ แผนก 
ออกแบบ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
ได้รับประสบการณ์
ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและต่อยอด
สู่แนวทางอื่นได ้
 

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาการออกแบบเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกวิชาการ
ออกแบบมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

นางสาวกฤติยา ค าสมาน 
 

แผนกวิชาการ
ออกแบบ 
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2 โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วโดยการ
บรรยาย
พิเศษ แผนก
อาหารและ
โภชนาการ 

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการเรียน
ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได ้

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาอาหารและ
โภชนาการ เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการมี
ผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

นางสาวอมรศรี แซ่ตัน  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วโดยการ
บรรยาย
พิเศษ
แผนกคหกร
รมศาสตร ์

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการเรียนทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
ได้รับประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองและต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ 
 

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาคหกรรมศาสตร์ เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกวิชาคหกร
รมศาสตร์ มผีลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

นายจุฑาภัทร คงสุนทร  
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วแผนก
วิชาการ
โรงแรม 

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ แผนก
วิชาการ
โรงแรม 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
ได้รับประสบการณ์
ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและต่อยอด
สู่แนวทางอื่นได ้
 

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาการโรงแรมเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกวิชาการ
โรงแรม มผีลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

ว่าท่ีร้อยตรีศภุกิจ  ดวงไพสิฐ 
 

แผนกวิชาการ
โรงแรม 

5 โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วแผนกวิชา
วิจิตรศลิป ์

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ แผนก
วิชาวิจิตร
ศิลป ์

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
ได้รับประสบการณ์
ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและต่อยอด
สู่แนวทางอื่นได ้
 
 
 

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาวิจิตรศิลปเ์ข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกวิจิตรศิลป์ 
มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

นายสุกฤษ สุธพลาวุฒิ แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์ 
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6 โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วแผนกวิชา
ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

การเข้า
อบรมและ
บรรยาย
พิเศษ แผนก
ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

1. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
ได้รับประสบการณ์
ตรง 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและต่อยอด
สู่แนวทางอื่นได ้

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกออกแบบ
นิเทศศิลป์มผีลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดมีาก 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย ์ แผนกวิชา
ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
เรียนรู้นอก
รั้วโรงเรียน 
และบรรยาย
พิเศษ แผนก

แฟช่ัน 
 

1.ศึกษาดู
งาน หรือ
บรรยาย
พิเศษ 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ 
2.เพื่อให้ผูเ้รียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ  
3.เพื่อน าความรู้มา
พัฒนาต่อยอดผลงาน
เชิงวิจัย 
 
 
 
 
 
 

- เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนแผนก
แฟช่ันเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแผนกแฟช่ันมี
ผลการประเมินความพึง

พอใจในระดับดีมาก 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ค านวณจาก
รายหัว 

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/ปี ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการลดปญัหา
การออกกลางคัน 

1. กิจกรรมส ารวจ 
และเสรมิสร้าง
ต้นทุนชีวิต 
2. กิจกรรมเยีย่ม
บ้าน หอพัก ห้อง
เช่า และที่อยู่
อาศัยของผู้เรียน 

 

1. เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาต้นทุนชีวิต
ให้กับผู้เรยีน 
2. เพื่อเยี่ยมบ้าน 
หอพัก ห้องเช่า และที่
อยู่อาศัยของผู้เรียน 

3. เพื่อติดตามจ านวน
ผู้เรยีนออกกลางคัน
กลับเข้าสูร่ะบบ 
4. เพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดย
ระบบดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรยีน 
5.เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการแกค่รผูู้สอน
เกี่ยวกับการดูแล
ผู้เรยีน 

 

 

เชิงปริมาณ 
-ข้อมูลการส ารวจต้นทุน
ชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษา   
-จ านวนของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับการ
เยี่ยมบ้านฯ ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาต้นทุนชีวิต  
-นักเรียน นักศึกษาออก
กลางคันกลับเข้าสู่ระบบ 
-นักเรียน นักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

50,000 งานครูที่ปรึกษา  
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2 โครงการ
ประชาสมัพันธ์
การจัดการเรยีน
การสอนระบบทวิ
ภาค ี

1. ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาที่เปิด
สอนระบบทวิภาค ี

 

 

1. เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 - เพิ่มจ านวนผู้เรียนระบบทวิ
ภาคี ในสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20  

เชิงคุณภาพ 
- มีฐานข้อมูลจ านวน
ผู้เรียนระบบทวิภาคี 
- วิทยาลัยเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีมากขึ้น 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

20,000 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

ฝ่ายวิชาการ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระยะสั้น 
108 อาชีพ 
 

อบรมระยะสั้น 
108 อาชีพ 

1. เพื่อฝกึอบรมวชิาชพี
พัฒนาความรู้และ
ทักษะในอาชพีตา่งๆ 
แก่ประชาชนและ
ผู้สนใจ เพื่อให้ 
สามารถน าไปเป็น
อาชพี สร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัวต่อไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้สามารถ
เผยแพร่ให้กับผูท้ี่สนใจ
ต่อไปได ้

เชิงปริมาณ 
1.1ประชาชนและผทูี่
สนใจเขารับการฝก 
อบรมจ านวน 1,000 
คน 

เชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจผู้เข้า
รับการอบรมตาม
โครงการฯ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

200,000 โครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาฯ 
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4 โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน 
FIX IT CENTER 

 

1.ออกศูนย์บริการ
ชุมชน เสริม ซ่อม 
สร้าง ภายใต้
โครงการ FIX IT 
จิตอาสา จ านวน 
4 ศูนย์บริการ 

1.เพื่อฝกอบรมวิชาชีพ
ใหกับประชาชนท่ัวไป 
นักเรียน นักศึกษาท่ี
สนใจ 
2. เพื่อเสริมอาชีพ
และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนสรางรายได
ใหกับตนเองและ
ครอบครัว 
3. เพื่อสงเสริมใหกับ
นักเรียนเกดิทักษะ
และมีประสบการณ
ตรงในแหลงเรียนรใูน
การปฏิบัตสิาขาอาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1.1 ตัวแทนแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชาเขา้รวม
กิจกรรม จ านวน 7 
แผนกวิชา 
1.2 ผเูขารับบริการ 
และผใูชบริการ จ านวน 
500 คน 

เชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจผูรับ 
และผใูชบริการต่อ
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

250,000 โครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 โครงการอบรม

โปรแกรมด้าน
กราฟฟิกเพื่อ
งานออกแบบ
นิเทศศิลป ์

1.การบรรยาย
และอบรม

ศึกษาการใช้
โปรแกรมด้าน
กราฟิกในการ
สร้างผลงาน

ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

 

 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการ
ออกแบบและการ
พัฒนาทักษะการใช้
โปรแกรมกราฟิก 
2.เพื่อให้ผูเ้รียน

ได้รับประสบการณ์
การใช้เทคโนโลยี
ด้านโปรแกรม
กราฟฟิกและมี

แนวทางและทัศนคติ
ที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในสาขาวิชา 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

-จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมนักเรยีนแผนก
ออกแบบนิเทศศิลป ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้และ
สามารถผลิตชิ้นงานด้าน
กราฟิกเพื่องาน
ออกแบบนิเทศศิลป์ได้
และมีความคิดเห็นต่อ
โครงการในระดับดีมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

20,000 แผนก
ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ท าเป็น
ประจ าทุกปี 
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2 โครงการ
กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับ
สถานศึกษา 

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับ
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มี
จิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเอง ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถี
ระบอบประชาธิปไตย 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
และด าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์และ
มีความรัก ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและมีมนุษย
สัมพันธ์กับนักเรยีน 
นักศึกษาต่างสถาบัน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

20,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 

 

3 โครงการ
กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับ
อาชีวศึกษา
กรุงเทพ 
 
 

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษา
กรุงเทพ 

1.เพื่อพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มี
จิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเอง ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถี
ระบอบประชาธิปไตย 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
และด าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์และ
มีความรัก ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและมีมนุษย
สัมพันธ์กับนักเรยีน 
นักศึกษาต่างสถาบัน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

25,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 
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4 โครงการ
กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและ 
กรุงเทพ 
มหานคร 
 

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและ 
กรุงเทพมหานคร 

1.เพื่อพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มี
จิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเอง ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถี
ระบอบประชาธิปไตย 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
และด าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์และ
มีความรัก ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและมีมนุษย
สัมพันธ์กับนักเรยีน 
นักศึกษาต่างสถาบัน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

70,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 

เทียบกับ
จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
แข่งขัน 

5. โครงการ
กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ 
 

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
องค์การนัก
วิชาชีพใน 
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย และ
การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ 

1.เพื่อพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มี
จิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเอง ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในวิถี
ระบอบประชาธิปไตย 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
และด าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์และ
มีความรัก ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและมีมนุษย
สัมพันธ์กับนักเรยีน 
นักศึกษาต่างสถาบัน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

200,000 งาน กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนาฯ 

เทียบกับ
จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
แข่งขัน 
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6. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพอิสระใน
กลุ่มผูเ้รียน
อาชีวศึกษา 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เสาวภา   

- 1.เพื่อส่งเสรมิการ
ท าธุรกิจใน
สถานศึกษา 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ประกอบธุรกิจ  
3.ผูเ้รียนน าความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์ มาใช้
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 25 
คน เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ   

เชิงคุณภาพ 
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาด าเนินงาน
ตามกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

65,000 ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ 

 

7. โครงการ
ขับเคลื่อน
สถานศึกษา
คุณธรรม 
จริยธรรม    

- 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมแก่
บุคลากรในสถานศึกษา
ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดย
ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร มี
ส่วนรวมในการสร้างคน
ดีให้บ้านเมือง 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก า ร
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมได้อย่ างเป็ น
รูปธรรม 

เชิงปริมาณ 
สนับสนุนโครงการขับเคลื่อน
สถานศึ กษ าคุณ ธรรม   3 
กิ จกรรม  RDS Moral Map 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเข้าใจแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรม ใช้
โครงงานคุณธรรมในการ
พัฒนา สามารถลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่ม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

65,000 ศู น ย์ บ่ ม เพ าะ
ผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/

ปี 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ
ประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสต
ร์ 

ประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับ 
อาชีวศึกษา
จังหวัด, ระดับ
ภาค และ 
ระดับชาต ิ

1.เพื่อใหน้ักเรยีนได้
บูรณาการความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์
2.เพื่อให้นักเรยีน
แลกเปลีย่น
กระบวนการคดิทาง
วิทยาศาสตร ์

เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 โครงงาน 

เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา 
ได้บูรณาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 แผนกสามัญ
สัมพันธ์ 

 

2. โครงการ

ประกวด 

STEM 

Educati

on 

ประกวด
STEM 

Education 

ระดับ 

อาชีวศึกษา
จังหวัด, ระดับ
ภาค และ 
ระดับชาต ิ

1.เพื่อให้นักเรยีนได้
บูรณาการความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์
2.เพื่อให้นักเรยีน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้โดย
กระบวนการ  STEM 
Education 
 
 

เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ นักเรยีน นักศึกษา 
ได้บูรณาการ แลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยกระบวนการ  
STEM Education 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 แผนกสามัญ
สัมพันธ์ 
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3 โครงการ
เสรมิสร้าง
นวัตกรรม
การ
พัฒนา
เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษ
ฐ์ของคน
รุ่นใหม่  
และ 
โครงงาน
วิทยาศาส
ตร ์

1.  การ
ประกวด

นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 

ระดับ
สถานศึกษา 
2. กิจกรรม: 
การประกวด
นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 
ระดับจังหวดั 

3. การ
ประกวด

นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 
ระดับภาค/

ชาติ 
4. การ
ประกวด
โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
ระดับจังหวดั 
ระดับภาค/

ชาติ 
กิ 

 

1 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของผู้เรียนและ
ครูผูส้อน 
.2 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ต่อ
สาธารณชน 
3 เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 

 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนและครูผูส้อนทุก
แผนกวิชาจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส่งเข้าร่วม
ประกวดอย่างน้อยแผนก
วิชาละ 3 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 
- ผลการจดัท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของครูผูส้อน
และผูเ้รียน ไดร้ับรางวัล ใน
ระดับจังหวดั ระดับภาค 
ระดับชาติ และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
- ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของผู้เรยีน
สามารถน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน)/จ าหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ได/้ต่อยอดธรุกิจ
การเป็นผูป้ระกอบการ 
(ศูนย์บ่มเพาะ) 
  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

100,000 งานวิจัย 
พัฒนา 

นวัตกรรม
และ

สิ่งประดิษฐ ์
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิ 
ภาพการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ์ 
เพิ่ม  

1. กิจกรรม
เนื่องในวัน
วิทยาศาสตร ์

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ
และพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ 
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๔ “พระบดิา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
๒. เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพรผ่ลงานการ
ค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของไทย 
๒ เพื่อกระตุ้นให้ นร. 
นศ. มีความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์มากข้ึนและ
รู้จักน าวิทยาศาสตรไ์ป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
- นร. นศ. ครู อาจารย์ เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสนุกสนานควบคู่กับการ
ได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียน นักศึกษา ได้
ร่วมกันคิดอย่างมรีะบบ คดิ
อย่างมีเหตผุลตามหลักการ
วิทยาศาสตร ์
3. วิทยาลัยได้คดัเลือก 
นักเรียน นักศึกษา เป็น
ตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้า
ร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
ต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

30,000.- แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ์ 
(ครูผูส้อน
วิทยาศาสตร์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการฝึก
ปฏิบัติทักษะการ
ตัดเย็บผ้าไหม 
เพื่อยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ 

 

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตดัเย็บ
ชุดผ้าไหม 
2. การออกแบบตดั
เย็บชุดผ้าไหม
กิตติมศักดิ์ของ
เอกอัครราชทูต และคู่
สมรสจากนานา
ประเทศในงานกาลา่
แฟช่ันโชว์  
3. การประกวด
แข่งขันออกแบบ และ
ตัดเย็บชุดผ้าไหม ใน
กิจกรรม The 3 rd 
Next Big Design 
Contest 

1. เพื่อสร้างความรู้ ฝึก
ปฏิบัติทักษะในเรื่องการ
ตัดเย็บชุดผ้าไหม ให้กับ
นักเรียน 
2. เพื่อยกระดับทักษะ
วิชาชีพแฟช่ันและสิ่งทอ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรยีนอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ และความสามารถ
ในการผลติ และพัฒนาเชิง
ทักษะฝีมือ อันจะน าไปสู่
การสร้างค่านิยมอันดีใน
สายวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
ของนักเรียนในแผนก
วิชา 
-จ านวนผลงานเข้าร่วม
ประกวดของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน และครู ได้รับ
การพัฒนาทักษะผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
และความสามารถใน
การผลิต และพัฒนาเชงิ
ทักษะฝีมือ อันจะ
น าไปสู่การสร้างค่านิยม
อันดีในสายวิชาชีพ  
-นักเรียน และครไูด้รับ
การยกระดับทักษะ
วิชาชีพแฟช่ันและสิ่งทอ  

ร้อยละ 
80 

 
 
 
  

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 แผนกวิชา
แฟช่ันและ

สิ่งทอ 
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2. โครงการกิจกรรม
รับการตรวจ
ประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 

กิจกรรมรับการตรวจ
ประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 

1. เพื่อประเมินผลงาน
ของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนา นักเรียน นักศึกษา 
2. เพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป  

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
-ท าให้สถานศึกษา
สามารถน าข้อช้ีแนะการ
ตรวจประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาการจดั
กิจกรรมต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

10,000 งาน 
กิจกรรม
นักเรียน 
นักศึกษา 

ฝ่าย พัฒนา
ฯ 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ 

2. กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน 
- การแข่งขันการตอบ
ปัญหาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง 
- การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
- การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
- การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
- การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีน 
- การประกวดมารยาทไทย 

1. เพื่อพัฒนา ความ สามารถ
ของนักเรียนในการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ 2. 
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรม กลา้แสดง ออกทาง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาทักษะในการแข่งขันเพื่อ
3. ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาเตรียมพร้อมในการ
เข้าแข่งขันทักษะวิชาชพีใน
ระดับต่อไป 

เชิงปริมาณ 
- นร. นศ. ครู อาจารย์ เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
80% 

เชิงคุณภาพ 
1. นร. นศ. มีความรู้ 
ประสบการณ์ ในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพ 
2. นร. นศ.  และครู ได้รับ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย  
3. เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพให้บุคลากรและผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

10,000.- แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ์ 
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4. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จากวิทยากร
ภายนอกของ
แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป ์

 

1.เชิญวิทยากรให้
ความรู้โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

2.นักเรยีนปฏิบตัิงาน
ร่วมกับวิทยากร 

1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในวิชาชีพ
ของตนเองและมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ 
จริงจาผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนนักเรียนแผนก
วิชาวิจิตรศิลปเ์ข้าร่วม
โครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง 
และสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาบรูณา
การในการสร้างผลงาน
ทางวิชาชีพของตนเอง 
และประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้จริง 
และมีความคิดเห็นต่อ
โครงการอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

12,000 แผนกวิชา
วิจิตรศิลป ์

ฝ่าย 
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการ พัฒนา
ครูและบุคลากร 

 

1. น าเสนอโครงการ
ตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร 
2. รายงานผลการ
พัฒนาการทางบุคคล  

1 จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรใหม้ีการเรียนรู้สู่
การเปลีย่นแปลง 
2 เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

เชิงปริมาณ 
-แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร ได้แก่การ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานและมี
ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพ
ตามเป้าหมาย และมี
ความคิดเห็นต่อ
โครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 
  

ร้อยละ 
100 

 
 
 
  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

500,000 บุคลาการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/

ปี 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ 
Curriculum 
Developm
ent for 
Education 

1. พัฒนา
หลักสตูร
รายวิชา ตาม
สาขาวิชาชีพ 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความช านาญ/
เชี่ยวชาญ/เป็นเลิศทาง
วิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  
 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 
 

เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดรับกับ
โลกการศึกษา 
(Global Education) 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ น าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตอบรับกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและรองรับ
อนาคตไดด้ ี
- หลักสูตรส่งผลให้
ผู้เรยีนผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
100 

40,000 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียน
การสอน 
ฝ่าย วิชาการ 
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  2. พัฒนา 
ปรับปรุง /
หลักสตูร
แผนการเรียนให้
สอดคล้องกับ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน 

2. เพื่อให้หลักสูตร
พัฒนา/ปรับปรุง
แผนการเรียน สอดคล้อง
กับความต้องการของ
หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
ตรงตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ท้ังด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ตรง
กับสมรรถนะอาชีพ  
 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรมีการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรสอดรับกับ
โลกการศึกษา 
(Global Education) 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ น าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตอบรับกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและรองรับ
อนาคตไดด้ ี
- หลักสูตรส่งผลให้
ผู้เรยีนผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 งานพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียน
การสอน 
ฝ่าย วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ระยะสั้น 
108 อาชีพ 
 

อบรมระยะสั้น 
108 อาชีพ 

1. เพื่อฝึกอบรม
วิชาชีพพัฒนาความรู้
และทักษะในอาชีพ
ต่างๆ แก่ประชาชน
และผูส้นใจ เพื่อให ้
สามารถน าไปเป็น
อาชีพ สร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัวต่อไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรูส้ามารถ
เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ
ต่อไปได ้
 

 

 

1. เชิงปรมิาณ 
1.1ประชาชนและผทูี่
สนใจเขารับการฝก 
อบรมจ านวน 1,000 
คน 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจผู
เขารับการอบรมตาม
โครงการฯ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

200,000 โครงการ
พิเศษและ
บริการชุมชน 
ฝ่ายพัฒนาฯ 
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2 โครงการ
สัมมนาสถาน
ประกอบการ 

1. เชิญสถาน
ประกอบการร่วม
ประชุมสมันา 
2. พูดคุย
แลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างสถาน
ประกอบการกับ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาว
ภา 

1. เพื่อรู้ทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา 
2. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ฝึกงาน ฝึกอาชีพ วิธีวัด
และประเมินผลใน
สถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนสถาน
ประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี
ที่ ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
-สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการฝึกงาน 
ฝึกอาชีพ วิธีวัดและ
ประเมินผลในสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

50,000 งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

ฝ่าย
วิชาการ 

3. โครงการ
สร้างความ
ร่วมมือใน
สถาน
ประกอบกา
รเพื่อมุ่งสู่
ความเป็น
สากล 

สร้างความร่วมมือ
ในสถาน
ประกอบการเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็น
สากล 

1. เพื่อผลิตก าลังคนท่ี
มีคุณภาพตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลยักับ
สถานประกอบการและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการทั้งเอกชน
และรัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ 

เชิงปริมาณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาว
ภาท าความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ
อย่างน้อย 3 แห่ง  

เชิงคุณภาพ 
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ร่วมกันจัดการ
เรียนการสอนท าให้
นักเรียนมีคุณภาพตรงตาม
คุณภาพของตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 งาน ความ
ร่วมมือ 
ฝ่าย 

แผนงานและ
ความร่วมมือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
/ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการ
ขยายผลและ
ยกระดับ
การศึกษา
วิชาชีพและ
ทักษะวิชาชีพ 
เพื่อ
เตรียมพร้อม
เข้าสู่
ตลาดแรงงาน  
(กิจกรรมย่อย
อาชีวศึกษา
เพื่อคนพิการ)  

1. คัดกรองและจัดท าทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาพิการ 
2. ประชุมสร้างความเข้าใจผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาพิการ 
3.ส่งเสรมิ และสนับสนุนการมีบตัร
ประจ าตัวคนพิการของนักเรียน 
นักศึกษาพิการ 
4. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีอ านวย
ความสะดวก  
5. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
นักเรียน นักศึกษาพิการ  
6. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
7. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ส าหรับคนพิการ (yamazaki) 
8. สัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
9. มอบทุนการศึกษานร. นศ.พิการที่
ร่วมกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรยีน 
 10. ตดิตามข้อมูลนักเรียน นักศกึษา
พิการ ท่ีส าเรจ็การศึกษา  

1 เพื่อบริการ
สนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษาพิการ ภายใน
วิทยาลัย 
2 เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบเรียน
รวมให้กับนักเรยีน 
นักศึกษาพิการ  
3 เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความ
พร้อมในการจัด
การศึกษาแบบเรียน
รวม 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
ครู และผู้ปกครองของ
นักเรียน นักศึกษาพิการ 
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษาพิการ 
ได้รับการบริการ และ
สนับสนุน 
-นักเรียน นักศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง และสถาน
ประกอบการมีความพึง
พอใจการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม อยู่ในระดับ
ด ี
-สถานศึกษามีตวามพร้อม
ในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
  

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
  

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

600,000 ศูนย์บริการ
สนับสนุน
นักเรียน
นักศึกษา
พิการ 
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2
. 

โครงการเปิด
ประตสูู่โลก
อนาคต 

1.ธรรมะส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษา 
2.การให้ความรู้ในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือการประกอบอา
ชัพ 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความเข้าใจหลักการ
ด าเนินชีวิต หลังส าเรจ็
การศึกษาและเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม 
2.เพื่อให้แนวทางและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพใน
สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
มีงานท าหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
-มีฐานข้อมูลผูส้ าเร็จ
การศึกษาการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือการ
ประกอบอาชีพและ
สามารถน าไปใช้ในการ
เป็นข้อมูลการพัฒนา 
และอ้างอิงในการ
พัฒนาสถานศึกษา
ต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

10,000 งาน แนะแนว 
ฝ่าย พัฒนาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ

สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจ าปี และ

จัดท า

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจ าป ี

อบรมและจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจ าป ี

1.เพื่อใช้เป็น
กรอบในการ
ด าเนินการ
พัฒนาและ
บริหารจดัการ
งานตามภารกิจ
ของคณะให้
บรรลผุล 
2.เพื่อใช้เป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงานกรอบ
เวลาในการ
ด าเนินงาน 
หน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบ และ
งบประมาณที่ใช้
ในการ
ด าเนินงาน 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษาร้อยละ
100 
2.ครูและบุคลากร
สามารถเขียน
โครงการที่มีทิศทาง
พัฒนาสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตรไ์ด้
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษามีข้อมูล
และแนวทางในการ
ด าเนินการ ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
ต่อไป 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

20,000 งานวางแผน
และ
งบประมาณ 
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2 โครงการสร้าง
โอกาสของ 
การเข้าถึง  
ผลการเรยีน
ของนักเรียน
อย่างทั่วถึง 
 

1.ก าหนดการบันทึก
คะแนนของ 
ครูผูส้อน จ านวน 3 
ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 
- สัปดาห ์ ๖  =  (20 
คะแนน) 
- สัปดาห ์1๒ = (๔0 
คะแนน) 
- สัปดาห ์1๘ = (๑๐๐ 
คะแนน) 
2. งานวัดผลรวบรวม
คะแนนเก็บของ
ครูผูส้อน และ
ประมวลผลเป็นระดับ
ห้องเรียน 
๓.งานวัดผลแจ้ง
ข้อมูลคะแนนเก็บของ
นักเรียนกับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และ   ครู
ที่ปรึกษา จ านวน ๓ 
ครั้งต่อภาคเรียน 
- ผ่านlineและ
facebook อย่าง
ทั่วถึง 

1.เพื่อใหค้รูที่
ปรึกษา 
ผู้ปกครองและ
ผู้เรยีน  
มีโอกาสเขา้ถึง
คะแนนเก็บของ
ของนักเรียนทุก
รายวิชา 
2.เพื่อให้
นักเรียนมีแนว
ทางแก้ไขผลการ
เรียน  
และส่งงาน
เพิ่มเตมิ ก่อน
ประกาศผลการ
เรียน ปลายภาค
เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูล
คะแนนเก็บของ 
ทุกรายวิชา ร้อยละ 
100 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
น าผลคะแนนท่ีไดไ้ป
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพื่อจะ
น าไปแก้ไข หรือ
พัฒนาผลการเรยีน
ต่อไป 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

- งาน วัดผล 
ฝ่าย วิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
กับห้องสมุด
ดิจิทัล 
 

ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
กับห้องสมุดมี
ชีวิต 

1. เพื่ อ เป็นแหล่ งการ
เรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝัง 
และส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่ า น  แ ล ะ แ ส ว งห า
ความรู้ทีทันสมัยปรับใช้
กั บ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ  
 2. เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ย น
ตระหนักถึงคุณค่าการ
อ่านการใช้และห้องสมุด
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
บ ริก ารจากห้ อ งสมุ ด
ดิจิทัลมากขึ้น 

- เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 
- เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
การเข้าห้องสมดุไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ของตนเองได ้

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

35,000 นางสาวชญาภา รัตนะเควิล 
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2. โครงการ 
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ส าเรจ็
การศึกษา 

1.เตรียมความ
พร้อมผู้เรียน
ก่อนส าเร็จ
การศึกษา กับ
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ตนเองในที่
ท างาน 
2.อบรมการ
พัฒนาทักษะ
การสื่อสาร 
เพื่อการรู้เท่า
ทันสื่อ กับการ
ประกอบ
อาชีพในยุค
ดิจิทัล 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
ในที่ท างาน  
2.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะการสื่อสารในการ
ประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพ และการรู้เท่า
ทันสื่อเพื่อการท างาน
อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้เรยีนที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษามี
ทักษะ อาชีพ ทักษะ
การสื่อสาร อีกท้ัง
คุณภาพชีวิตก่อน
ส าเรจ็การศึกษา เมื่อ
เทียบกับหลังจาก
ส าเรจ็การศึกษา 1 ป ี
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100  
เชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษามีข้อมูล
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
และเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือ
ประกอบอาชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับ
สถานภาพเพื่อ
น าไปใช้ในเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ต่อไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

15,000 งาน แนะแนว 
ฝ่าย พัฒนาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
Mentor 
Coaching : 
Sharing 
Resources 
and E-
learning 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ติดตามผลการ
ใช้งานระบบ 
Google Apps 
for 
Educations 

1. เพื่อติดตามผล
เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
ระบบ  Google Apps 
for Educations 
2. เพื่อร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
การเข้าใช้งานระบบให้
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100  

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
เข้าใช้งานมีความพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

50,000 งานบุคลากร 
งานสื่อ ฯ 

งานศนูย์ข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมา
ณ/ปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนางาน
วิทยบริการ
และ
ห้องสมุด 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ห้องสมุด 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์พัฒนาแหล่ ง
การเรียนรู้ที่ทันสมัยกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จั ด ก า ร ห้ อ งส มุ ด ให้
เหมาะสมต่อการค้นคว้า
ข้ อมู ลที่ เป็ น ปั จ จุ บั น
ทั น ส มั ย ใน รู ป แ บ บ
ห้องสมุดดิจิทัลมากขึ้น 

- เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้
บริการห้องสมุดเมื่อ
จ าแนกเป็น แผนกและ
ระดับชั้น คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   
- เชิงคุณภาพ 
นั ก เรี ย น ส าม ารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ห้องสมุดไปประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได้ในระดับ ดี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

100,000 นางสาวชญาภา รัตนะเควิล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ
จัดท า
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  
(Self 
Assessmen
t Report : 
SAR) 

- 1. เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ทีก่ าหนดให้
สถานศึกษาตอ้ง
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. เพื่อจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
3. เพื่อยกระดับของ
สถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามที่ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา และ 
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ก าหนด 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนา
รายบุคคล ID PLAN 
100% 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกงาน 100% 
3. เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
แผนกวชิา 100%  
4. เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
สถานศึกษา 100% 
เชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา
ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

15,000 งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 
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2. โครงการจดั
ช้ือวัสดุ
ส านักงาน 
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

1. จัดชื้อวัสดุ
ส านักงาน 

1. เพื่อให้สนับสนุนการ
บริหารจดัการส านักงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
3. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
1.งานบริหารงานท่ัวไป 
มีวัสดุอุปกรณส์ านักงาน
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปฏิบัติงาน ได้
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และได้
ประสิทธิผลของงาน 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

20,000 งาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 
ฝ่าย บริหาร
ทรัพยากร 

 

3. โครงการ
ประชุม
คณะกรรมก
าร
สถานศึกษา 
 

1. ประชุม
คณะกรรมกา
รวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เสาวภา 
2.รายงานการ
ประชุม 

1. เพื่อประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา ให้
ความเห็นชอบนโยบาย
และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ 
2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1.การประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา มีส่วนร่วมใน
การชี้แนะแนวทาง
พัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

10,000 งาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 
ฝ่าย บริหาร
ทรัพยากร 
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4. โครงการ
ประชุมคณะ
กรรมการบริ
หาร
สถานศึกษา 
 

1. ประชุม
คณะกรรมกา
รบริหาร
สถานศึกษา 
2.รายงานการ
ประชุม 

1. เพื่อประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา ให้
ความเห็นชอบนโยบาย
และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ 
2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1.การประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา มีส่วนร่วมใน
การชี้แนะแนวทาง
พัฒนาสถานศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

10,000 งาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 
ฝ่าย บริหาร
ทรัพยากร 

 
 

5. โครงการ
ประชุมครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
 

1.ประชุมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.รายงานการ
ประชุม 
 

1.เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจต
คติ และวิธีการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.เพื่อเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน
และกันได้อย่างเต็มท่ี 
3.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บริหารทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เสาวภา เข้าร่วมประชุม ร้อย
ละ100 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรได้รับ
ทราบนโยบาย เพื่อน าไป
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
2. มีแนวความคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนให้
ดียิ่งขึ้น 
3.รู้บทบาทหน้าที ่และมี
ความเข้าใจอันดีซ่ึงกันและ
กันยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

10,000 งาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 
ฝ่าย บริหาร
ทรัพยากร 
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6. โครงการ
ประชุมสมัม
นา สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระเบียบงาน
สารบรรณ 
และการ
เขียน
หนังสือ
ราชการ 
 

1.ระเบียบ
งานสารบรรณ 
2.การให้
ความรู้ในการ
เขียนหนังสือ
ราชการ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณ 
และการเขียนหนังสือ
ราชการ 
2.เพื่อพัฒนาทักษะใน
การเขียนหนังสือ
ราชการ และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ100 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากร
สามารถเขียนหนังสือ
ราชการได้ร้อยละ100 
2. บุคลากรมีทิศทางใน
การด าเนินงาน เพื่อ
บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 งาน 
บริหารงาน
ทั่วไป 
ฝ่าย บริหาร
ทรัพยากร 

 

7. โครงการ
พัฒนา
ความรู้และ
เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน
การเงิน 

 

1.ฝึกอบรม
และ

แลกเปลีย่น
ของการ
ท างาน   

กิ
จ
ก
ร
ร
ม
:
 
ก

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวข้อง 
และวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพสัด ุ
2) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบียบและ
สามารถตรวจสอบได ้

 เชิงปริมาณ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(เจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชี/เจ้าหนา้ที่พัสดุ)ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวข้อง 
และวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพสัด ุ
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

10,000 งานการเงิน 
ฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากร 
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า
ร
ป
ร 

3) เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ทัศนคติประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและ
สามารถ 
เสนอแนะปญัหา 
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้อง รองรับกับการพัฒนาประเทศ 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา
และดูแล
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสน 
เทศ 

- ปรับปรุง
ระบบการ
เชื่อมต่อ และ
กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต – 
ใช้ระบบการ
แจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่าน
ทางแอปพลิเค
ลั่น  
- ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต
ด้วยระบบ
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพ
สูง 

1. เพื่อพัฒนาและ
ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. เพื่อปรับปรุงระบบ
และเปลี่ยนอุปกรณ์
รับส่งสญัญาณส าหรับ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัย 
3. เพื่อใหค้รู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ไดร้ับการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
4. เพื่อใหค้รู บุคลากร 
นักเรียน สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตภายใน
เครือข่ายวิทยาลัยฯ 
ได ้
 

- เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้า
ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้า
ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง ที่
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการสืบค้นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์เป็นตัวชี้วัด 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

340,000.- งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ  
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2 โครงการ
อบรม
ระบบ 
RMS  

อบรมระบบ 
RMS ให้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. . เพื่อให้ครู และ
บุคลากร ได้รับการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
2. เพื่อให้ครู บุคลากร  
สามารถใช้ระบบ 
RMS ของวิทยาลัยฯ 
ได ้

เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา สามารถเข้าใช้
บริการระบบRMS ไดไ้ม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ครู เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเรยีนรู้ โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์เป็นตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 งานศูนย์
ข้อมูล
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ กิจกรรม
ย่อย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการ
สร้างความ
ร่วมมือใน
สถาน
ประกอบกา
รเพื่อมุ่งสู่
ความเป็น
สากล 

สร้างความ
ร่วมมือใน
สถาน
ประกอบกา
รเพื่อมุ่งสู่
ความเป็น
สากล 

1. เพื่อผลิตก าลังคน
ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการและ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา
กับสถาน
ประกอบการทั้ง
เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ท าความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 3 
แห่ง  
เชิงคุณภาพ 
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน ร่วมกันจัดการเรียน
การสอนท าให้นักเรียนมี
คุณภาพตรงตามคุณภาพของ
ตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

30,000 งาน ความ
ร่วมมือ 
ฝ่าย 

แผนงานและ
ความร่วมมือ 
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2 โครงการ
สัมมนา
สถาน
ประกอบกา
ร 

1. เชิญ
สถาน
ประกอบกา
รร่วมประชุม
สัมนา 
2. พูดคุย
แลกเปลีย่น
ข้อมูล
ระหว่าง
สถาน
ประกอบกา
รกับ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เสาวภา 

1. เพื่อรู้ทิศทางการ
จัดการเรียนการ
สอนในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา 
2. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ฝึกงาน ฝึกอาชีพ วิธี
วัดและประเมินผล
ในสถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนสถานประกอบการที่ให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ ไม่น้อยกว่า 50 
แห่งขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
มีข้อมูลตามศักยภาพของ
สถานประกอบการท าให้
สามารถผลิตนักเรียน 
นักศึกษาตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

15 
แห่ง 

20 
แห่ง 

20 
แห่ง 

20 
แห่ง 

20 
แห่ง 

50,000 งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

ฝ่าย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการจดัท า
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา  
(Self 
Assessment 
Report : 
SAR) 

- 1. เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ทีก่ าหนดให้
สถานศึกษาตอ้ง
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. เพื่อจัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
3. เพื่อยกระดับของ
สถานศึกษาให้มี
มาตรฐานตามที่ 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา และ 
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนา
รายบุคคล ID PLAN 
100% 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทกุงาน 100% 
3. เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) แผนกวิชา 
100%  
4. เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) สถานศึกษา 
100% 
เชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา
ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

15,000 งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

ที ่ โครงการ กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ/
ปี 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ปรับปรุง
แผนก
วิชาการ
ออกแบบ 
 

- ปรับปรุง
ห้องเรียนทฤษฏี 
และและ
ห้องปฏิบัติการ
เขียนแบบเพื่อ
งานออกแบบ – 
ปรับปรุงห้องจัด
แสดงผลงาน
นักเรียน ใน
รูปแบบโชว์รูม 
- ปรับปรุง
ห้องพักครู 

1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และ
หลักการสอนใน
สาขาวิชาการออกแบบ 
และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการรองรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมี
ความหลากหลาย 
2. เพื่อให้บริการและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวิทยาลัย 
3. เพื่อให้สถานท่ีมี
บรรยากาศท่ีดี และ
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

- เชิงปริมาณ 
พัฒนาและมีการ
ปรับปรุงห้องเรียน
หรือห้องพักครูไม่น้อย
กว่า 1 ห้อง 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครผูู้สอน
สามารถใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องพักครู จัดการ
เรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่หน่วยงานก าหนด มี
ความพึงพอใจใน
ระดับดีมากข้ึนไป  
 
 
 
 

ร้อยละ  
- 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

2,000,000.- 
 

แผนก
วิชาการ
ออกแบบ  

- งบ
ลงทุน
ปีงบปร
ะมาณ
2566 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภณัฑ์
ประจ าแผนก
วิชาการ
ออกแบบ 

- จัดซื้อครุภณัฑ์
ประจ า
ห้องเรียนทฤษฏี  
– จัดซื้อ
ครุภณัฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ
เขียนแบบ - 
จัดซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน อาทิ 
โปรเจคเตอร์ 
จอฉายภาพ 
เครื่องพิมพ์
บรรจภุัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์สาม
มิติ เครื่อง
Laser Cut และ 
เครื่อง CNC 

1. ไดค้รุภณัฑ์ที่มคีวาม
พร้อม และมคีุณภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี
ความพร้อมในทักษะ
วิชาชีพท่ีจ าเป็น และ
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดใน
ปัจจุบัน 

- เชิงปริมาณ 
มีครุภณัฑ์ประจ า 
- ห้องเรียนทฤษฏี 
จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องเขียนแบบ 1 
ห้อง 
- ห้อง Workshop มี
ครุภณัฑ์ในการฝึก
ปฏิบัติการทักษะ
วิชาชีพครบถ้วน 2 
ห้อง  
- เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครผูู้สอน
สามารถใช้ห้องเรียน
ทฤษฏี 
ห้องปฏิบัติการเขยีน
แบบ และห้อง 
Workshop จดัการ
เรียนการสอน และ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด  
 
 

ร้อยละ  
- 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
-  

1,500,000- แผนก
วิชาการ
ออกแบบ  

งบ
ลงทุน 
เอาไว้
ปีงบปร
ะมาณ
2566 
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3 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภา
พการจัดการ
เรียนการ
สอนแผนก
วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

1. กิจกรรม
จัดหาวัสดุ 
ครุภณัฑ์ แผนก
วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

1. เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับจดัการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอต่อการเรยีน
การสอน 
2. เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์มีวัสดุ ครู
ภัณฑ์ เพียงพอ
มากกว่า 1 ห้อง 

เชิงคุณภาพ 
การเรยีนการสอน
แผนกวิชาสามญั
สัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

20,000.- แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ์ 

 

  2. กิจกรรมวัน
ภาษา ไทย
แห่งชาติ  ร าลึก
ปราชญ์สุนทรภู่  
(26 และ 29 
มิ.ย.) 

๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประวตัิ
ของวันสุนทรภู่ และ
ความส าคญัของวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
๒. เพื่อให้ นร. นศ. ใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.  เพื่อให้นักเรียนได้
เห็นความส าคัญ และ
คุณค่าของวันสุนทรภู่ 
และวันภาษาไทยแห่ง 
ชาติ มีความตระหนัก
และมีจติส านึกท่ีดีใน
ความเป็นไทย โดยรู้จัก
รัก และภูมิใจในความ
เป็นไทย 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นร. นศ. ครู อาจารย์ 
เข้าร่วมกิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า 80% 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียนมีจติ     
ส านึกท่ีดีในการร่วม
อนุรักษ์เอกลักษณ ์
ทางภาษาไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

5,000.- แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ์ 
(ครูผูส้อน
ภาษาไทย) 
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4 โครงการ
จัดหาเครื่อง
ปรับ อากาศ
ห้องปฏิบัติก
ารอาหาร 
431 และ 
442 

 

การจัดหา
เครื่องปรับอาก
าศ 
ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 431 
และ 442 

1. เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่
เอื้ออ านวยในการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิใน
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ที่ทันสมัย 

- เชิงปริมาณ 
  จ านวน
เครื่องปรับอากาศ
จ านวน 4 เครื่อง 

- เชิงคุณภาพ 
  เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ของห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

180,000 นางสาวอมร
ศรี แซ่ตัน 

 

ถัวเฉลี่ย
จ่ายทุก
รายการ 

งบ
ลงทุนปี 
2565 

5 โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัต ิ
การเบเกอรี่ 
พร้อมวัสดุ
ครุภณัฑ์
ห้องเบเกอรี ่
 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเ
บเกอรี่ และการ
จัดหาวัสดุ
ครุภณัฑ์ห้องเบ
เกอรี ่

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการเบเกอรี่ที่
ทันสมัย 
2. เพื่อจัดซ้ือวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ห้องเบเกอรี่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติการที่ทันสมัยกับการ
ใช้เทคโนโลยีและตอบ
โจทย์ตลาดแรงงานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- เชิงปริมาณ 
ห้องปฏิบัติการเบเกอ
รี่ไดร้ับการพัฒนา
ปรับปรุงพร้อมการใช้
งานท่ีทันสมัย 
จ านวน 1 ห้อง 

- เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา 
สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการเบเกอ
รี่ได้อยา่งปลอดภัย
และเกดิประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เป็นส าคญั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 

-  

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
- 

2,200,000 

 

นางสาวอมร
ศรี  แซ่ตัน 

 

ถัวเฉลี่ย
จ่ายทุก
รายการ 
งบ
ลงทุนปี 
2565 
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โครงการ
จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ ์
 

1. จัดซื้อวัสดุ
ส าหรับการ
จัดการเรียน
การสอนของ
แต่ละแผนก/
งาน 
2. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ประจ าป ี

เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  

- เชิงปริมาณ 
สามารถจัดซื้อวัสดุ 
และครภุณัฑ์ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง
ตามก าหนดเวลา ร้อย
ละ 100 

- เชิงคุณภาพ 
สามารถจัดซื้อวัสดุ 
และครภุณัฑ์ได้
ถูกต้อง ตรงตาม
คุณลักษณะ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 นางรุ่งนภา  
อดุลนิรัตน ์
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ พ.ศ. 2565-2569 

- ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ พ.ศ. 2565-2569 













วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
377 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

www.swbvc.ac.th

แผนพัฒนาฯ


