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ก 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบ
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมโดย
มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
อาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลง
ในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้เน้นบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภานปัญหาที่
แท้จริง บรรจุไว้ในโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยค านึงถึงมาตรการ
ประหยัดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 ท้ายนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันด าเนินงานยัง
ส่งผลให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ โดย
แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลกรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่จะน า
แผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้การด าเนินงาน พัฒนาสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ดังที่มุงหวัง  
 
 
 
 
 
 
         งานวางแผนและงบประมาณ 
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

         ตุลาคม 2564 



ข 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
ส่วนที่ 1  บทน า     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมายบริการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               1 
- ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย และตัวชี้วัด                                                                              2 
- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ  5 
- การแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  6 
- ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล  7 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา    
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                     20 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย                                                                      20 
- ประวัติ ความเป็นมา                                                                                   26 
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา                                       28 
- ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา   29 
- อัตราก าลัง   30 
- บุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและหน้าที่ ความรับผิดชอบ              34 
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  38 
- เป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษา                                                                 39 

ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ    
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ส่วนของวิทยาลัย            40 
- ประมาณการรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีต่อไป) ส่วนของวิทยาลัย        42 
- สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนของวิทยาลัย                              44 

ภาคผนวก  โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565   
- โครงการขยายผลและยกระดับการศึกษาวิชาชีพและทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
 50 

- โครงการจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  53 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(แผนกสามัญสัมพันธ์)  56 
- โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  59 
- โครงการฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บผ้าไหมเพ่ือยกระดับทักษะวิชาชีพ(แผนกแฟชั่นและ

สิ่งทอ) 
 63 

- โครงการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียนและบรรยายพิเศษ(แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ)  67 
- โครงการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียนและบรรยายพิเศษด้านการท าออนไลน์ด้านอาหาร(แผนก

อาหารและโภชนาการ) 
 70 

 



สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ห้องเบเกอรี่  73 
- โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  77 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ  80 
- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ  83 
- โครงการสัมมนาสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือ  86 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ  89 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการโรงแรมของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการ

โรงแรม 
 92 

- โครงการเรียนรู้นอกรั้วและการฟังบรรยายพิเศษด้านการออกแบบ  95 
- โครงการ Curriculum Development for Education  98 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ

วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
 102 

- โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  105 
- โครงการกิจกรรมวันภาษา ไทยแห่งชาติ  ร าลึกปราชญ์สุนทรภู่  109 
- โครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564  113 
- โครงการเรียนรู้นอกรั้วและการฟังบรรยายพิเศษด้านออกแบบนิเทศศิลป์                                       121 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชาการออกแบบ  124 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ แผนกวิชาการโรงแรม   127 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   130 
- โครงการประกวดSTEM Education  133 
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  136 
- โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมFix it Center  139 
- โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  142 
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  145 
- กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   148 
- กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา 
 148 

- กิจกรรมที่ 3 เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ
วิสามัญ 

 148 

- กิจกรรมที่ 4 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 

 148 

- กิจกรรมที่ 5 รับการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  148 
- กิจกรรมที่ 6 วันพ่อแห่งชาติ  148 
- กิจกรรมที่ 7 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  148 

 



สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 
- กิจกรรมที่ 7 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  148 
- กิจกรรมที่ 8 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 148 

- กิจกรรมที่ 9 วันขึ้นปีใหม่  148 
- กิจกรรมที่ 10 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติ 
 148 

- กิจกรรมที่ 11 มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  148 
- กิจกรรมที่ 12 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ  148 
- กิจกรรมที่ 13 เสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย 
 148 

- กิจกรรมที่ 14 เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่) 

 148 

- กิจกรรมที่ 15 วันงดสูบบุหรี่โลก  148 
- กิจกรรมที่ 16 วันสิ่งแวดล้อมโลก (ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ) 
 148 

- กิจกรรมที่ 17 ไหว้ครู – ไหว้ครูช่าง  148 
- กิจกรรมที่ 18 เยาวชนคนดีศรีเสาวภา  148 
- กิจกรรมที่ 19 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 121 ปี  148 
- กิจกรรมที่ 20 วันต่อต้านยาเสพติดโลก  148 
- กิจกรรมที่ 21 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในรัชการที่ 10  
 148 

- กิจกรรมที่ 22 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน  148 
- กิจกรรมที่ 23 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 
 148 

- กิจกรรมที่ 24 เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา 

 148 

- กิจกรรมที่ 25 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ 

 148 

- กิจกรรมที่ 26 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

 148 

- กิจกรรมที่ 27 ตามรอยพระยุคลบาท น้อมน าศาสตร์พระราชา  148 
- กิจกรรมที่ 28 ภายใต้การด าเนินงานของชมรมวิชาชีพ  148 
- กิจกรรมที่ 29 ตรวจสารเสพติด (เก็บงานจากนักเรียนนักศึกษา)   148 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง  หน้า 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และพ้ืนที่เก็บของ ห้องงานแนะแนวฯ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเสาวภา 
 150 

- โครงการพัฒนากระบวนการรับนักเรียนนักศึกษา Open House  153 
- ทุนการศึกษา  156 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ. 2560 – 2579 ที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสำระส ำคัญ 
ประกอบด้วย แนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  ค่ำนิ ยมอำชีวศึกษำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
เป้ำหมำย  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ แผนงำน  โครงกำร  ตัวชี้วัด  และกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำสู่
กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 1.1.1 แนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเป็นกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพ เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนใน
ระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร) และ
กำรฝึกอบรมวิชำชีพ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะอำชีพระยะสั้นและระยะยำว ที่มีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกับ ปรัชญำกำรอำชีวศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำในแต่ระดับ  

 
 1.1.2 ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ  

 ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำมีค่ำนิยมที่เป็นเป้ำหมำยหลักในกำรปลูกฝังที่ส ำคัญ 4 ประกำร 
ได้แก่คุณธรรม (Merit) คุณภำพ (Quality) ควำมร่วมมือ (Collaboration) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professional) 

 
 1.1.3 วิสัยทัศน์  
  มุ่งม่ันพัฒนำ สู่ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง ตำมมำตรฐำนสำกล 
 
 1.1.4 พันธกิจ  
  1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนเชิงปริมำณและคุณภำพให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงสอดคล้อง
กับกำร พัฒนำประเทศ 
  2.  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ 
  3.  พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
  4.  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ 
  5.  พัฒนำงำนวิจัย สร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
  6. สร้ำงระบบคลังปัญญำกำรอำชีวศึกษำ 
  7. เน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
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 1.1.5 วัตถุประสงค์ 
         แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ. 2560 – 2579  ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
   5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพให้มีคุณธรรม คุณภำพ และควำมเป็นมืออำชีพ   

 5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพกับประชำชนทุกช่วงวัย  
 5.3 เพ่ือน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
 5.4 เพ่ือพัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้อำชีวศึกษำ  

   5.5 เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 
 1.1.6 เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    กำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ. 2560 – 2579 มี
เป้ำหมำยเพื่อผลิตและพัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพครอบคลุมอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ได้แก่  

 6.1  ด้ำนคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทำงปัญญำ 
   6.2 ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน  

 6.3 ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ และทักษะในสำขำ
วิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ 

 
1.2 ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวช้ีวัด 
 เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2579 บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำย จึงได้
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  
มีเป้ำหมำยดังนี ้
   1.1 ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดม่ันกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ที่แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุก
คนผ่ำนกำรอบรมลูกเสือ เนตรนำรี กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้ำงภูมิคุ้มกันหรือป้องปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
   1.2 ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรู้และได้รับกำรดูแลป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดย
แนวทำงสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรป้องกันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก 
และมำตรกำรที่เข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สถำนศึกษำปลอดยำเสพติด อบำยมุข 
และเหตุทะเลำะวิวำท 
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   1.3 ผู้เรียนอำชีวศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่
ส ำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และควำมต้องกำร
ของชุมชน พัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะอำชีพมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ มีควำมร่วมมือกับทุกภำค
ส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ มีระบบเงินเดือนค่ำตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ ใน
กำรปฏิบัติงำน ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในกลุ่ม สำขำ ป้ำหมำย มีงำนท ำหลังจบกำรศึกษำ และควำมพึงพอใจขอ ง
ภำคผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี ้
   2.1 ก ำลังคนอำชีวศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
กำรพัฒนำประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ มีฐำนข้อมูลกำรผลิตและควำมต้องกำรก ำลังคนอำชีวศึกษำ ผู้เรียน
อำชีวศึกษำเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ ผู้เรียนอำชีวศึกษำได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ผู้ส ำเร็จ
อำชีวศึกษำมีสรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ ควำมสำมำรถกำรใช้
ภำษำอังกฤษของผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)  ผู้ส ำเร็จ
อำชีวศึกษำในสำขำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยตรงตำมข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคน อัตรำกำรมีงำนท ำ กำร
ประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
และมำตรฐำนอำชีพ 
   2.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะทำง มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ ควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะทำง มีหลักสูตรฐำนสมรรถนะในสำขำที่
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ จัดกำรศึกษำเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และกำรวิจัย จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ 
หรือสะเต็มศึกษำ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ มีภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน สถำนประกอบกำร สมำคมวิชำชีพที่จัดกำรอำชีวศึกษำร่วมกับ
สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   2.3 กำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนโครงกำร งำนวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม  จ ำนวน
บุคลำกรอำชีวศึกษำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ ได้รับกำรจดสิทธิบัตร และ
จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดบัชำติหรือนำนำชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
   3.1 ก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ สู่ประเทศไทย 
4.0 มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพ และควำมพึงพอใจของภำคผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
   3.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
อำชีวศึกษำ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ระดับสูง และควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่มีต่อครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
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   3.3 หลักสูตรอำชีวศึกษำมีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่
ได้รับกำรพัฒนำ และควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
   3.4 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภำพก ำลังคนด้ำน
อำชีวศึกษำ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะวิชำชีพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ สถำนประกอบกำรที่ร่วมมือในกำร
พัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ และควำมพึง
พอใจในกำรพัฒนำควำมร่วมมือกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
   4.1 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ 
และทุกระดับกำรศึกษำได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ 
สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น  ผู้เข้ำเรียนหลักสูตรทวิศึกษำเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ผู้เข้ำเรียน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู งชั้นปีที่  1 (ปวส .1) เทียบกับนักเรียนที่ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) และอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำร  หลักสูตรกำรฝึกอบรมอำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ควำมจ ำเป็นพิเศษที่ได้รับกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำหรือฝึกอบรมวิชำชีพหลักสูตรและรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย ทุกระดับกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และมีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัย
ตอบสนองควำมต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
   4.2 ระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคลของผู้เรียนอำชีวศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อกำร
วำงแผน กำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กำรติดตำมและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลที่อ้ำงอิงจำกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ที่สำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐำนข้อมูล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน ระบบสำรสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ กำร
ติดตำมและประเมินผลระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้
อำชีวศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สำมำรถให้บริกำรและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนอ่ืนได้ และ
ควำมพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงำนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้ำหมำยดังนี ้
   5.1 ผู้เรียนอำชีวศึกษำ มีจิตส ำนึก ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้ำงจิตส ำนึก ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอำชีวศึกษำที่ได้รับกำรปลูกฝังจิตส ำนึก ทัศนคติ ค่ำนิยม ใน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่ได้รับกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สถำนศึกษำคุณธรรม 
   5.2 ผู้เรียนอำชีวศึกษำสำมำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนสถำนศึกษำที่บริหำรจัดกำรและจัดกำรกำรเรียนกำรสอนตำมปรัชญำ
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ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” ผู้เรียนอำชีวศึกษำที่น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
กำรด ำรงชีวิต ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต 
   5.3 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน ำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนภำยนอกที่
ร่วมมือหรือสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี ้
   6.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่มีประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำลสถำนศึกษำที่บริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และ
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   6.2 นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกับกำรพัฒนำ
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกับกำรพัฒนำ
ประเทศ และนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำที่สอดคล้องรองรับกับกำรพัฒนำประเทศ 
   6.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 
ได้แก่ เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   6.4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ ตัวชี้วัดที่
ส ำคัญ ได้แก่ สถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก และสถำนศึกษำที่ได้รับ
กำรยกระดับคุณภำพให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน 
  
1.3 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญ
หลำยประกำร ได้แก่ สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำที่มีควำมชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม  
กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ตั้งแต่ระดับ
นโยบำยระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำธำรณชน กำรเผยแพร่ กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมส ำคัญของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรน ำแผนพัฒนำกำรำชีวศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน  
 1.3.1 แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำสู่กำรปฏิบัติ มีดังนี้ 
  1.3.1.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมส ำคัญและพร้อมเข้ำ
ร่วมในกำรผลักดันแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน องค์กำร และภำคีเครือข่ำยใน
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเก่ียวกับวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
  1.3.1.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2579  
กับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและแผน ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ประจ ำปีงบประมำณของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
  1.3.1.3 กำรปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมำยต่ำงๆ ให้เอ้ือต่อแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
  1.3.1.4 กำรสร้ำงช่องทำงให้ภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งระดับนโยบำย และระดับปฏิบัติกำร 
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1.3.2 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ  แนวคิดและหลักกำรติดตำมประเมินผล

แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรติดตำมประเมินผลที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมิน ทั้งกำรประเมินกระบวนกำรจัดกำรผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ประเมินกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเอง
ควบคู่ไปกับกำรประเมินของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมำตรฐำน และถูกต้องตำมหลักวิชำ 
 
1.4 กำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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1.5 ยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 หมวด 5 ที่ก ำหนดว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนกำรศึกษำชำติ กฎหมำยเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของชำติ จัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ปลูกฝังให้ผู้เรียน          
มีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก ำหนดยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำคุณภำพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน 
ให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนำจิตใจ ควบคู่กับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย 
ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนำสมรรถนะ ทักษะของก ำลังแรงงำน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรพร้อมก้ำวสู่โลกของกำรท ำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงและพัฒนำ
ก ำลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพำะในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต จัดกำรองค์ควำมรู้ทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นและองค์ควำมรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชน             
ถึงประเทศ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  

จำกข้อกฏหมำยและบริบทที่ส ำคัญข้ำงต้นสถำบันกำรอำขีวศึกษำภำคกลำง 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของสถำบันฯ ให้สอดคล้องกับภำรกิจของประเทศและภำรกิจของกระทรวง  
ได้แก่ เจตนำรมย์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)  ยุทธศำสตร์อำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์
กำรจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2558 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง     
(พ .ศ . 2552 -2559)และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกลำงใน กำรจัดกำรศึกษำตรงควำมต้องกำร                   
ของตลำดแรงงำน และควำมส ำคัญ  ด้ำนมิติควำมสัมพันธ์  สภำพท้องถิ่นและควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพ้ืนที่           
และอำชีพ ยุทธศำสตร์ กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำของรัฐ 
สถำนศึกษำเอกชนและสถำนประกอบกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำง ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ทุกระดับและประเภทวิชำชีพ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ ก ำลังคนในทุกระดับด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิชำชีพ สนองควำมต้องกำรก ำลังคนในกำรพัฒนำ
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

2. เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีกำรผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยผ่ำนกำร
วิจัย และเป็นศูนย์กลำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำทำงวิชำกำรกำรผลิต โดยร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบสำนประเพณี ค่ำนิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิ ปัญญำไทย 
อย่ำงหลำกหลำย 

3. เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ.2551 กำรจัดท ำแผนเชิง
นโยบำย เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำร
ก ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยกำรผลิตและแผนพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำภำยในสถำบันฯ เพ่ีอให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำเป็นส ำคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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1) สำรสนเทศส ำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนในระดับภูมิภำคระดับประเทศ 
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ควำมส ำคัญกับครูและผู้บริหำรซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดควำมสำมำรถ
ของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำนประกอบกำร            
โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำน 

4) เตรียมควำมพร้อมก ำลั งคนรองรับกำรเป็นประชำคม เศรษฐกิจอำเซียนในส่วนของ 
กำรตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงภำษำและสมรรถนะก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำน
ในระดับสำกล 

 
  1.5.1 นโยบำยระดับชำติ 

   กฎห มำยวาดวยการศึ กษ าแห งชาติ บั ญ ญั ติ ให มี คณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษ า 
เพ่ือควบคุมดูแลจัดการอาชีวศึกษารวมทั้งใหการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเปนไปตามกฎหมายวาด
วยกำรอำชีวศึกษำซึ่งกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชาชีพนั้นถือเปนกระบวนกำรผลิตพัฒนำำลังคน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเองไดประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติ 
ใหมีสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยมีกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่ด ำเนินกำรอยางเปนเอกภาพในดำน 
นโยบำยมีกำรกระจำยอ ำนำจไปสูระดับปฏิบัติ ซึ่งทําใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ          
ในทุกระดับมีคุณภาพประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษา อันจะเปน            
กำรสอดคล้องกับนโยบำยและกำรจัดกำรศึกษำของรัฐตำมกฎหมำยวาดวยการศึกษาแหงชำติ 

  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มุงเน้นกำรพัฒนำ
กําลังแรงงานใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรคโดย 

  1. พัฒนำก ำลังแรงงำนในภำคเกษตรโดยจัดระบบกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มี
ควำมรูความสามารถดานการเกษตรที่ใชความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางครบวงจรทั้ง การจัดหาพ้ืนที่ 
ทําการเกษตรตามความถนัดมีแหลงทุนสนับสนุนและมีทักษะความรูดานธุรกิจและ การตลาดควบคูกับกำรสร
างจิตสํานึกและแรงจูงใจใหเยาวชนเขาสูอาชีพเกษตรกรรมอยางมีศักดิ์ศรี เพ่ือใหภาคการเกษตรเปนฐำนกำร
ผลิตที่มั่นคงของประเทศ 

 2. สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำนักวิจัยผูสรางและพัฒนานวัตกรรมในสาขาตาง ๆ                       
สรางเครือขำยนักวิจัยทั้งในและตางประเทศตลอดจนตอยอดสูการสรางสรรคนวัตกรรมระดับสูงเชื่อมโยง           
องคความรูใหมกับภูมิปญญาวัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาของสินคา             
และบริการที่สามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคมโดยใหควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนรู           
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการ อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกันเปนระบบ รวมทั้งการสงเสริมทักษะการเรียนรู  
ดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอยอดไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 3. พัฒนำก ำลังคนแรงงำนระดับกลำงโดยเนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
การเรียนรู เพ่ื อสรางสรรคดวยปญ ญ าการสรางแรงจู งใจปลูกฝ งคานิ ยมในการเรียนสายอาชีพ 
และการประกอบอาชีพอิสระการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะในกำรประกอบ
อำชีพที่เชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายและสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้ำง
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เครือขายการผลิ ตและพัฒ นากํ าลั งแรงงานกับภาคสวนตาง  ๆ โดย เฉพำะสถำนประกอบกำร
สถาบันเฉพาะทางควบคูกับการสรางเครือขายการเรียนรูนำนำชำติ 

 4.  จัดท ำกรอบคุณวุฒิแหงชำติโดยสรำงระบบควำมเชื่อมโยงระหวำงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตำม
ระดับกำรเรียนรูกับคุณวุฒิวิชำชีพตำมระดับควำมสำมำรถที่สอดคลองกับควำมตองกำรก ำลังคน ที่เทียบเคียง
กับมำตรฐำนสำกล เพ่ือใหแรงงานมีสมรรถนะและมีเสนทางความกาวหนำใน วิชำชีพที่ชัดเจนตลอดจน
สนับสนุนกำรเตรียมควำมพรอมรองรับกำรเปดเสรีด้ำนแรงงำนภำยใตกรอบควำมรวมมือประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนอยำงเปนรูปธรรม 

 5.  เตรียมควำมพรอมคนไทยในการรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเขามาพรอมกับ 
กำรเขาออกของแรงงานอยางเสรีสรำงโอกำสและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของไทยในกำรออกไปท ำงำน 
ตางประเทศยกระดับทักษะดานอาชีพและทักษะดำนภำษำ 

 6.  เรงปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานขามชาติใหเปนระบบทั้งกำรจัดระเบียบแรงงำน 
เพ่ือกำรพัฒนำฝมือกำรดึงดูดแรงงำนที่มีควำมรูและทักษะสูงเขามาทํางานในประเทศการพัฒนาระบบฐาน             
ขอมูลของแรงงำนขำมชำติใหมีประสิทธิภำพและน ำไปใชในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนไดอยำงเปนรูปธรรม
รวมทั้งกำรจัดบริกำรทำงสังคมใหกับแรงงำนขำมชำติตำมควำมเหมำะสมและเปนธรรม 

 7.  จัดใหมีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐอยางเปนระบบและ          
ตอเนื่องสรำงควำมชัดเจนในบทบำทและภำระงำนของขำรำชกำรพนักงำนและลูกจำงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของภำครัฐใหมีประสิทธิภำพสูงขึ้นรวมทั้งปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคคลใหเอ้ือตอกำรสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลของภำครัฐ 
 
 1.5.2 นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำก ำลังคน กำรมีส่วนร่วมของ 
กำรอำชีวศึกษำ 
   สภำนิติบัญญัติแหงชาติไดมีการลงมติเลือกให พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เปนตนมา โดยคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชำ ไดมีกำร
แถลงนโยบำยค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยำยน 2557  ซ่ึงมีแนวทำงเรื่อง ตำงๆ
จ ำแนกเปน 11ดำนที่อำศัยแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศวำดวยกำรเขำใจเขำถึงและพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริของ พระบำทสมเด็จพระเจำอยูหัวมำเปนหลักส ำคัญใชปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรง 
เนนความพอดี พอสม พอควรแกฐำนะควำมมีเหตุมีผลและกำรมีภูมิคุมกันมำเปนแนวคิดใชแผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ  ฉบับที่ 11 โดยจำกแนวทำงทั้ง 11 ดำนของรัฐบำลนั้น มีขอมูลที่เกี่ยวของ      
กับการดําเนินงานทางดานอาชีวศึกษาจะเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมทั้งในดานการจัดการศึกษา                      
การจัดหลักสูตรการบริการทางดานการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือใหก ำลังคนมีปริมำณที่เพียงพอ               
และศักยภำพสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศในดานตางๆดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
   1. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสรางโอกาสการเขำถึงบริกำรของรัฐ 
     1.1 ในระยะเฉพำะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่ เข้า           
สู ต ล า ด แ ร ง ง า น ร ว ม ทั้ ง ส ต รี ผู ด อ ย โ อ ก า ส แ ล ะ แ ร ง ง า น ข า ม ช า ติ ที่ ถู ก ก ฎ ห ม า ย
พร้อทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงำน ใน ทุ ก ร ะดั บ อย่ ำ งมี ม ำต รฐ ำน ทั้ งจ ะ เชื่ อม โย งข อมู ล และก ารดํ า เนิ น การระห วางห น
วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับควำมตองกำรของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวมนอกจำกนี้จะสงเสริมให
แรงงำนนอกระบบเขำสูระบบที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น 
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   1.2  เตรียมควำมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอำยุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน               
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบำน  
สถำนพักฟนและโรงพยาบาลที่เปนความรวมมือของภำครัฐภำคเอกชน ชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนำ
ระบบกำรเงินกำรคลังส ำหรับกำรดูแลผูสูงอำย ุ
    1.3 เตรียมควำมพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทำงสังคม                      
ของแรงงำนอำเซียน 
    1.4 จัดระเบียบสังคมสรำงมำตรฐำนดานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก่                     
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ            
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว 
               2. กำรศึกษำและเรียนรูกำรทะนุบ ำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.1  จัดใหมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยใหควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำทำงเลือกไปพรอมกันเพ่ือสรำงคุณภำพของคนไทยใหสำมำรถเรียนรูพัฒนำตนไดเต็มตำม
ศักยภำพประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตไดโดยมีควำมใฝรูและทักษะที่เหมำะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรูโดยเนนกำรเรียนรูเพ่ือสรำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและพัฒนำก ำลังคน                   
ใหเปนที่ตองกำรเหมำะสมกับพื้นท่ีทั้งในดำนกำรเกษตรอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร 
  2.2  ในระยะเฉพำะหนำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบ 
การกูยืมเงิน เพ่ือกำรศึกษำใหมีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมโอกำสแกผูยำกจนหรือดอยโอกำสจัดระบบกำรสนับสนุน
ใหเยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
โดยจะพิจำรณำจัดใหมีคูปองกำรศึกษำเปนแนวทำงหนึ่ง 
  2.3  ใหองคกรภำคประชำสังคมภำคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชำชนทั่วไป
มีโอกำสรวมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึงและรวมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำสูสถำนศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตำมศักยภำพ               
และควำมพรอมโดยใหสถำนศึกษำสำมำรถเปนนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรไดอยำงอิสระและคลองตัวขึ้น 
   2.4  พัฒนำคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถมีความรู้            
และทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจำงงำนในอนำคตปรับกระบวนกำร
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือให้เอ้ือตอ                  
การพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืนการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนพลเมืองดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
   2.5  สงเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชนเพ่ือสรำงแรงงำนที่มีทักษะ
โดยเฉพำะในทองถิ่นที่มีควำมตองกำรแรงงำนและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำใหเชื่อมโยงกับมำตรฐำน
วิชำชีพ 
    2.6  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเปนครู 
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ ตรงตามวิชาที่ สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช
ในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเชนกำรเรียนทำงไกลกำรเรียนโดย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผูเรียนเปนส ำคัญ 
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   2.7   สนับสนุนกำรเรียนรูภำษำตำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบำนและ
วัฒนธรรมสำกลและกำรสรำงสรรคงำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสำกล เพ่ือเตรียมเขำสูเสำหลักวัฒนธรรม             
ของ ประชำคมอำเซียนและเพ่ือกำรเปนสวนหนึ่งของประชำคมโลก 
   2.8   ปลูกฝงคำนิยมและจิตส ำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพ่ือเปดพ้ืนที่
สำธำรณะใหเยำวชนและประชำชนไดมีโอกำสแสดงออกอยำงสรำงสรรค  
 

3. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   3.1   ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชนการลดตนทุนกำรผลิต 
กำรชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึงการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใช
กลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาผิดปกติใหสูงขึ้นตำมสมควร 
   3.2 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตำงชำติเขำมำเที่ยวในประเทศไทยสรำงสิ่งจูงใจและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยำกำศกำรทองเที่ยวสงเสริมกำรทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมไดเชนกลุมธรรมชำติ ประวัติศำสตรศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญำทองถิ่น
และสุขภำพเชนน้ ำพุรอนธรรมชำติทั้งจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำจำกวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนำแหล
งทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนกำรใหควำมรู และเพ่ิม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กำรควบคุมสินคำและบริกำรใหมีคุณภำพรำคำเปน ธรรม
ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในดำนตำงๆ แกนักทองเที่ยว 
   3.3 ในระยะยำวพัฒนำโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม ดำนคมนำคมทำงบก 
เพ่ือลดเวลำในกำรเดินทำงของประชำชนและเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐำนใหรัฐบาลตอไปทําตอ           
ไดทั นที ตลอดจนสนั บ สนุ น ให เกิ ดการพั ฒ นานิ คม อุตสาหกรรมการบิ นของประ เทศการซ  ่อม
บํารุงอากาศยานและการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมีคุณภาพไดมำตรฐำนใน
ระดับสำกลและดานการคมนาคมทางน้ํ า โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ํ าและชายฝงทะเล 
เพ่ือลดต ้นทุนระบบ  โลจิสติกสของประเทศตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใช
ประโยชนในการขนสง สินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทำเรือแหลมฉบังรวมทั้งกำรขุดลอกรองน้ ำลึก 
   3.4  ในดานเกษตรกรรมดําเนินการใน 2 เรื่องใหญคือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา 
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชนการแบงเขตเพ่ือปลูกพืชผลแตละชนิด                              
และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึง                
การแปรรูปและการสงออกไดแลวแตกรณีเพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่งซึ่ง               
จะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีควำมสมดุลมำกข้ึน 
   3.5  ในดำนอุตสำหกรรมสงเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคลองกับศักยภำพพ้ืนฐำน
ของประเทศเชนสงเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแตตนน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดยกำรพัฒนำ 
วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตใหมีคุณภำพไดมำตรฐำนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสงเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม
เพ่ือสรำงมูลคำเพ่ิมใหแกอำหำรไทยบนฐำนควำมรูควำมคิดสรำงสรรคและภูมิปญญำสงเสริม กำรวิจัยเกษตร
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคำสินคำเกษตรและแกไขปญหำที่ส ำคัญของประเทศเปนตนสงเสริม อุตสำหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูงสงเสริมอุตสำหกรรมที่ใชกำรออกแบบและสรำงสรรคและสงเสริมอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนกำรผลิตสูระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
  3.6 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ ผูประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมให้เขมแข็ง 
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมองคความรูในดำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ                           
ของกระบวนกำรผลิต ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับโครงสรำงกลไก 
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กำรสนับสนนุและกำรขับเคลื่อนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน              
ดานการเขำถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑและบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในตำงประเทศ 
   3.7  สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได 
อยางจริงจังซึ่งจะทําใหทุกภำคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได 
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮารดแวรผลิตภัณฑซอฟตแวรอุปกรณ
สื่อสารดิจิทัลอุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัลและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริกำรของภำคธุรกิจกำรเงินและธุรกิจ
บริกำรอ่ืน ๆโดยเฉพำะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรงใหดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยำงจริงจัง 
 4. กำรสงเสริมบทบาทและการใชโอกำสในประชำคมอำเซียน 
   4.1 เรงสงเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกำรคำกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียนและขยำย
ควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบำนโดยใชประโยชนจำกโครงขำยคมนำคมขนสงและโทรคมนำคม
ที่เชื่อมโยงระหวำงกันของอำเซียนระบบกำรออกใบรับรอง/ใบอนุญำตผำนระบบอิเล็กทรอนิกสกำรท ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสรวมกันในอำเซียนรวมทั้งกำรสนับสนุนกำรใช้ประโยชนจำกควำมตกลงทำงกำรคำกำรลงทุน 
ภำยใตกรอบควำมรวมมือในระดับทวิภำคีและพหุภำคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยำยกำรจัดท ำขอตกลง                 
กำรยอมรับรวมกันของสินคำดำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโดยใหควำมส ำคัญตอสินคำที่ประเทศไทย
มีศักยภำพสูงโดยเฉพำะกลุมสินคำอุปโภคและบริโภครวมถึงกำรปรับ กฎเกณฑกำรคำและระบบพิธีกำร
ศุลกำกรใหสะดวกลดขั้นตอนตำง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบำงเรื่องและปรับระบบภำษีและกำรอ ำนวยควำม
สะดวกอ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดใหมีกำรคำกำรลงทุนของภูมิภำคไดในที่สุด 
   4.2  พัฒนำศักยภำพในกำรแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับ             
ขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคาบริการการลงทุนแรงงานฝมือและปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรี           
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ใหสำมำรถแขงขันไดรวมทั้งสำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจรวมกับผูประกอบกำรในประเทศสมำชิกอำเซียน เพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได 
โดยเฉพำะอยางยิ่งฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขำไปลงทุนขยำยฐำน 
กำรผลิตในประเทศอ่ืนในอำเซียนมำเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมกำรผลิตที่ผูประกอบกำรของไทยเตรียมที่
จะขยำยฐำนกำรผลิตเพ่ิมเติมอีกหลำยชนิดซึ่งชวยใหประเทศไทย มีฐาน การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย 
เพ่ือขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้นทั้งในอาเซียนและในตลาดโลกและเปนการชวยเหลือประเทศเพ่ือนบำน               
ในกระบวนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
   4.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำรเขาสูประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน 
วิชาชีพแรงงานมีทักษะและแรงงานไมมีทักษะโดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให ้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคู่ ไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอการยกระดับ 
ฝ ีมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนการสงเสริมการพัฒนา 
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงำนเพ่ือใชในการประเมินคาจำงแรงงำน 
   4.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาค               
และภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทำงเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภำคลุมแมน้ ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝำยอินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย  
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(IMT-GT) แผนควำมรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาว  
เบงกอลสําหรับความร วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทควำม
เชื่อมโยงในอำเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียน               
สัมฤทธิ์ผลไดอยางเปนรูปธรรม 
  4.5  พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจำกกำรพัฒนำด้ำนกำรคาชายแดนและโครงขำย 
กำรคมนำคมขนสงบริเวณประตูการคำหลักของประเทศเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิต                        
และกำรลงทุนขามแดนโดยปรับปรุงโครงขายระบบถนนพัฒนาระบบ NationalSingleWindow (NSW)              
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่องโดยในระยะแรก  ให้
ควำมส ำคัญกับดำนชำยแดนที่ส ำคัญ 6 ดำน ไดแก ปำดังเบซำรสะเดำ อรัญประเทศ แมสอดบำนคลองลึก
และบำนคลองใหญ ซึ่งจะท ำใหระบบขนสงและโลจิสติกส สำมำรถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบำนไดอยำงมี
ประสิทธิภำพและรองรับปริมำณกำรเดินทำงและกำรขนสงที่คำดวำจะเพ่ิมข้ึนจำกกำรเขำสูประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน                         
 5. กำรพัฒนำและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำและ
นวัตกรรม 
   5.1 เรงเสริมสรำงสังคมนวัตกรรมโดยสงเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงระหวำง
วิทยำศำสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศำสตรและคณิตศำสตรกำรผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง
ระหวำงกำรเรียนรูกับกำรท ำงำนกำรใหบุคลำกรดำนกำรวิจัยของภำครัฐสำมำรถไปท ำงำนในภำคเอกชน            
และกำรใหอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดยอมมีชองทำงไดเทคโนโลยีโดยควำมรวมมือจำกหนวยงำน          
และสถำนศึกษำภำครัฐ 
   5.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญ ของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด 
ระบบรางยานยนตไฟฟา การจัดการและขยะใชประโยชนจำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรมของ
ไทยตำมควำมเหมำะสมไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจำกตำงประเทศสงเสริมกำรใชเครื่องมือวัสดุและ สินค
ำอ่ืนๆ ที่เปนผลจำกกำรวิจัยและพัฒนำภำยในประเทศในวงกวำงโดยจัดใหมีนโยบำยจัดซื้อจัดจำงของภำครัฐที่
อ ำนวยเพ่ือสรำงโอกำสกำรพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่จ ำเปนจะตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจำกตำงประเทศจะใหมีเงื่อนไขกำรถำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสำมำรถพ่ึงตนเองไดในอนำคตดวย 
 
 1.5.3 ยุทธศำสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552– 2561) 
    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำในฐำนะฝายเลขานุการคณะกรรมการรวมภาครัฐ             
และ เอกชนเพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนากําลังคน (กรอ.ศธ.) ไดด ำเนินกำรศึกษำเอกสำรรำยงำนและ
ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวของในชวง 5 ปี ที่ผำนมำ (พ.ศ.2557-2551) รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรศึกษำ
ควการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย ( TDRI ) การสังเคราะหเอกสารรายงานการวิจัยและยกรางยุทธศาสตรและมาตรการ               
ดานการผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอคณะกรรมการรวมภำครัฐและเอกชน เพ่ือวำงแผนผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน (กรอ.ศธ.) กำรสัมมนำรับฟงควำมคิดเห็นรำงยุทธศำสตรปรับปรุงแกไขและน ำเสนอตอสภำกำรศึกษำ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  21 ธันวำคม 2553 โดยมีมติ  เห็นชอบในหลักกำรยุทธศำสตรกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนของประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 เพ่ือใหหนวยงำน         
ที่เกี่ยวของนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตอไป  โดยกําหนดวิสัยทัศน์เปาหมาย กรอบกำร
ด ำเนินงำนและยุทธศำสตรส ำคัญ ดังนี้ 
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1. วิสัยทัศน 
  ระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศมีควำมสอดคลองกับความตองการ                

และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ             
โดยความรวมมือของทุกภาคสวน 
   2. เปาหมายป 2561 
  2.1  มี ก รอบ คุ ณ วุฒิ แห งช าติ  (N a t io n a l Q ua lifi ca tion Framework: NQF) 
และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชำติ 
  2.2  มีกำรจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเพ่ือกำรรับรองสมรรถนะควำมรูควำมสำมำรถ  
ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
  2.3  ขยำยกำรศึกษำระบบทวิภำคีสหกิจศึกษำ และกำรฝกงานใหมากขึ้นโดยมีสัดสวน 
ผูเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปนรอยละ 30 ของผูเรียนอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
  2.4  สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยมีสัดสวนผูเรียนอำชีวศึกษำ: สำมัญศึกษำ 
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเปน 60:40  
  2.5  ก ำลั งแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 65               
และมีสมรรถนะทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำน 
  2.6  ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอปตั้งแตป 2554 

  3. กรอบกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนโดย 
   3.1 ก ำหนดทิศทำงควำมตองการกําลังคนและสรางระบบความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ทั้งกลุมอาชีพสมาคมวิชาชีพสถานประกอบการ/องคกรผูใชสถาบันการศึกษาศูนยฝกอาชีพ/ผูผลิต 
  3.2 พัฒนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติเพ่ือรับรองความรูเชิงวิชำกำรสมรรถนะวิชำชีพของ 
ผูส ำเร็จกำรศึกษำในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพพรอมจัดตั้ งองคกรเพ่ือรับรอง 
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย ผูบริหำรและ
สถำบันกำรศึกษำ 
  3.3  พัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพรอมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือจูงใจให   
ผูเรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสนใจควำมตองการของตนเองตลาดแรงงานและยุทธศาสตรพัฒนำ
ประเทศ 
  3.4  พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเนนการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรูในงำนอำชีพ 
โดยขยำยระบบทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำรฝกหัดงานอาชีพรวมทั้งสนับสนุนการทํางานควบคูกำรเรียน  
เพ่ือสงเสริมการใฝเรียนรูตลอดชีวิต 
  3.5  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนเปาหมายและกรอบการดําเนินงานดังกลาวจึงไดกําหนด 
ยุทธศาสตรและมำตรกำรดังนี้ 

ยุทธศำสตรที่ 1: ปฏิรูปกำรเรียนรูดำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ    
ยุทธศำสตรที่ 2: พัฒนำคุณภำพก ำลังคนทุกระดับ 
ยุทธศำสตรที่ 3: เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดำนอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตรที่ 4: ผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งสำขำขำดแคลน

และจ ำเปนตอกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตรที่ 5: พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของก ำลังแรงงำน 
ยุทธศำสตรที่ 6: เสริมสรางความยั่งยืนใหกับภำคกำรผลิตและบริกำรที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ

ก ำลังคน 
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ยุทธศำสตรที่ 7: เสริมสรางความเขมแข็งของครูคณาจารยและผูบริหำร 
ยุทธศำสตรที่ 8: พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตรที่ 9: สรางระบบความรวมมือและเครือขำยในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

1.5.4 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
  หลั งจำกที่ มีกำรจัดตั้ งรัฐบำลใหมภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พลเรือเอกณรงค พิพัฒนำศัยเปนรัฐมนตรีวำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2557 ที่ผานมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีกำรมอบ
นโยบำยกำรด ำเนินงำน เอาไว 3 สวน ประกอบไปดวย 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 
นโยบายเรงดวน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  นโยบำยทั่วไป ประกอบไปดวย 
   1.1. กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำจะตองยึดหลักการมีสวนรวมการกระจายอํานาจ 
และความตองการของทุกภาคสวนในสังคมมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข
งขันของประเทศรวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชำติ                   
และแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหการดําเนินงานเปนที่ ยอมรับและเกิดควำมมั่นคงยั่งยืนในระบบ
กำรศึกษำของไทย 
   1.2. กำรสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยจะตองใหความสําคัญกับการสร้างความ   
เทาเทียมและเปนธรรมโดยการนอมน ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ                 
พระเจาอยูหัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกำรศึกษำสมัยใหมเขำมำประยุกตใชเพ่ือเปนกำรสงเสริมให
ประชำชนทุกกลุมไดมีโอกำสเขำถึงองคควำมรูไดโดยสะดวกและสำมำรถพัฒนำและประยุกตใชองคควำมรู               
ในกำรด ำเนินชีวิตไดอยำงตอเนื่องรวมทั้งเปนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอยำงเทำเทียม 
   1.3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ
จะต้ อ ง ให้ ค ว าม สํ า คั ญ กั บ ก ารย ก ระดั บ ค ว าม รู ให มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะ ได ม าต รฐ าน ส าก ล ค วบ คู
ไปกับการส ่งเสริมการเรียนรูภูมิปญญำทองถิ่นและปลูกฝงคุณธรรมกำรสรำงวินัยปลูกฝงอุดมกำรณควำมยึดมั่น
ในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย กำรมีจิตสำธำรณะควำมตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวม มำ
กกวำสวนตน และเสริมสรำงควำมรูควำมเขำใจที่ถูกตองในหลักกำรประชำธิปไตยเคำรพควำมคิดเห็นของผูอ่ืน
ยอมรับควำมแตกตำงหลำกหลำยทำงควำมคิดอุดมกำรณและควำมเชื่อรวมทั้งรู คุณคำและสืบสำนวัฒนธรรม
และขนบประเพณีอันดีงำมของไทย                  
   1.4. กำรสงเสริมและยกสถำนะของครูซึ่งเปนบุคลำกรหลักในระบบกำรศึกษำจะตองให
ควำมส ำคัญกับกำรสรำงเสริมใหวิชำชีพครูเปนวิชำชีพชั้นสูงในสังคมเปนบุคลำกรที่ไดรับกำรยกยองวำ 
เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรู 
ที่เหมำะสมมีทัศนคติที่ดีตอวิชำชีพครูตลอดจนมีฐำนะและคุณภำพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภำพทำงเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปจจุบัน 
  1.5. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับจะตองใหความสําคัญ             
กับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับ 
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวของรวมทั้งเปนไปตำมหลักธรรมำภิบำลปรำศจำก 
กำรทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดาน การศึกษาที่ถูกต
องรวดเร็วและตรงกับความตองกำรของสังคม 
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 2. นโยบำยเฉพำะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป) ประกอบ 7 นโยบำย ได้แก่ 
   2.1 กำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใตและสนับสนุนกำรแกไขปญหำ
และพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
  2.1.1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำมเหมำะสมกับพื้นที ่
  2.1.2 สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรศึกษำสมัยใหมเขำมำประยุกตใชและแกไขปญหำกำรอำนภำษำไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียน
ในพ้ืนที่อยำงจริงจัง 
 2.1.3 สำมำรถพัฒนำระบบกำรใหคำตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยำงเหมำะสม 
  2.1.4 มีมำตรกำรดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย  
และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงำนควำมมั่นคงในพ้ืนที่ 
  2.1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชน 
ใน พ้ืนที่ เสี่ ยงภั ยรวมทั้ งกิ จกรรมส งเสริมกำรเรียนรู เพ่ิม พูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสราง 
ความหวังการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติใหกับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง 
  2.1.6 สำมำรถเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะองคกำรสหประชำชำติและยูเนสโกประเทศกลุมประชาชาติมุสลิมประเทศเพ่ือนบำนและสื่อมวลชน 
อยางตอเนื่อง 
  2.2  กำรเตรียมควำมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในปพ .ศ.2558 และกำรด ำรง 
ควำมตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชำคมอำเซยีน 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
 2.2.1 โครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาครู 
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในปพ.ศ. 2558 
 2.2.2 มีกิจกรรมกำรเรียนรูขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทำงกำรศึกษำ
และกำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำกับประเทศสมำชิกอำเซียนอยางตอเนื่อง 
  2.2.3 สำมำรถพัฒนำและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก 
อาเซียนสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนการยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะ 
พหุสังคมวัฒนธรรมและใหความเคารพในอุดมการณควำมเชื่อบนพ้ืนฐำนของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี                        
ของควำมเปนมนุษยใหกับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหเห็นผลอยาง            
เปนรูปธรรม 
  2.3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยำงยัง่ยืน 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
 2.3.1 มีแนวทำงกำรสงเสริมและดําเนินการ เพ่ือปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา                 
และสามัญศึกษาใหเหมาะสมกับความตองกำรก ำลังคนในตลำดแรงงำนรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
 2.3.2 มีแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรระบบกำรจัดกำรศึกษำและบุคลำกรทำงศึกษำ
รองรับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐำนกำรพัฒนำ 
 2.3.3 มีกิจกรรมที่เปนกำรสงเสริมกำรวิจัยพัฒนำและกำรสรำงนวัตกรรมในสถำบัน
ทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรน ำไปใชประโยชนและสรำงมูลคำสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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  2.3.4  มีแผนงำนและโครงกำรเพ่ือสงเสริมการผลิตกําลังคนดำนกำรอำชีวศึกษำ  
ตอบสนองตอภาคการผลิตสินคาและอาหารภาคการทองเที่ยวภาคการบริการภาคการขนสง บุคลำกรทำงกำร
แพทยและพยำบำลและอ่ืน ๆ ในสำขำที่มีควำมขำดแคลนใหสอดคลองกับควำม ตองกำรของตลำดแรงงำนทั้งด
านปริมาณและคุณภาพ โดยใหควำมส ำคัญกับกำรสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวม 
ระหวำงภำครัฐและเอกชนในกำรสนับสนุนกำรผลิตกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรพัฒนำก ำลังคนทั้ง
ระบบ 
  2.3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกำรเผยแพรควำมรูและกำรพัฒนำตอยอด
ควำมรเูพ่ือใชประโยชนในเชิงพำณิชยวิสำหกิจกำรประกอบอำชีพและด ำเนินธุรกิจควบคูไปกับกำรเผยแพรองค
ควำมรูและแนวทำงกำรประยุกตใชหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันใน
กำรศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบอยำงเปนรูปธรรม 
 
  2.4 กำรมงุเนนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมีคุณภำพ 
 เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
  2.4.1 มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตครูให เพียงพอตอความตองการ                      
และ เหมาะสมกับอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐาน 
วิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพ่ิมโอกาสใหมีบุคลำกรที่มีควำมรูและประสบการณที่เหมาะสมเขำมำในระบบ
กำรศึกษำ 
  2.4.2  ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลกำรยายบรรจุและการประเมินวิทยฐานะของครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานระดับสากลสามารถเพ่ิมศักยภาพในการใหกำรศึกษำและลดภำระงำน 
ทีไ่มจําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
 2.4.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเปนครูการเปน 
ครูมืออำชีพและยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
  2.4.4 สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมเสนทางวิชาชีพและความกาวหนา              
ในหนาที่การงานไดอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  อยางต
อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
 2.4.5 มีแผนงำนและโครงกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตครูอำจำรยและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโดยกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรที่มุ งกำรแกไขปญหำและใหกำรชวยเหลือที่ยั่งยืนและให
ควำมส ำคัญกับกำรแกไขปญหำหนี้สินอยำงเปนระบบ 
  2.5 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำใหทันสมัย 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
 2.5.1 นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มาเปนหลักในกำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
 2.5.2 กำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรศึกษำจะตองพิจารณาถึงความพรอมและควำมเหมำะสมกับหลักสูตรและระดับกำรเรียนกำรสอน 
ควำมคุมคาความจําเปนในการลดอุปสรรคและเปนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งควำมเทำเทียมและครอบคลุมพื้นที ่
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 2.5.3 มีแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอนอยางเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom  
ออกสูสวนภูมิภำคมำกขึ้น 
 2.5.4 สำมำรถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการ 
เครือขายคอมพิวเตอรเครือขายตางๆเชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทำงกำรศึกษำและประมวลผลขอมูลที่จําเปน 
ส ำหรับใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยำงมีประสิทธิภำพ 
  2.6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป                         
งบประมำณ 2558 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
 2.6.1  สำมำรถถายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการนําสูกำรปฏิบัติสำมำรถด ำเนินกำร 
ไดอยางชัดเจนและติดตามความกาวหนาในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
 2.6.2  สำมำรถสื่อสำรถำยทอดใหทุกหนวยงำนและบุคลำกรทุกระดับมีควำมรูและ
ควำมเขำใจในสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปงบประมำณ 2558 และพัฒนำตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
เพ่ือประสิทธิภำพในกำรแปลงแผนไปสูการปฏิบัติภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพ่ือใหกำรปฏิบัติ
รำชกำรในภำพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทำงเดียวกัน 
 2.6.3 หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอใน              
การ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของหนวยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 2.6.4 มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและกำรรำยงำน ใหมีประสิทธิภำพ
เพ่ือใหกำรไดขอมูลสำรสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปำ
หมำยไดทันตอเหตุกำรณ               
 2.6.5 สำมำรถติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผล                     
กำรเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาสไดอยางตอเนื่องและสามารถกําหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงกระบวน               
การปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอสถานการณมีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจำยงบประมำณ               
และจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพรวมทั้งมีระบบกำรก ำกับดูแลเพ่ือให เกิดความโปรงใสและเรงรัดการเบิกจาย              
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปำหมำยที่ก ำหนด 
  2.7 กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแหงชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
  เปำหมำยในกำรด ำเนินนโยบำย: 
 2.7.1 มีควำมกำวหนำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแหงชำติฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2  และเปนไปตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทํารำงแผนกำร
ศึกษำแหงชำติในหวงระยะเวลำตอไป 
 2.7.2  มีแผนงำนและโครงกำรในกำรจัดและสงเสริมกำรศึกษำโดยเฉพำะกำร
ด ำเนินกำรตอเนื่องของกำรปฏิรูปกำรเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกันทั้งกำรปฏิรูปหลักสูตรและกำรปฏิรูปกำร
เร ียนการสอนกับการเรียนรูยุคใหมปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำร
สื่อสำรส ำหรับกำรปฏิรูปกำรเรียนรูกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสูมำตรฐำนสำกลและกำรสงเสริมใหเอกชน
มีสวนรวมในกำรจัดและสนับสนุนกำรศึกษำ                               
 2.7.3 สำมำรถติดตำมรำยละเอียดแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของสภำปฏิรูป
แห่งชำติสภำนิติบัญญัติแหงชำติและแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรีไดอยำงตอเนื่องและสำมำรถรำยงำนสรุป
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ควำมกำวหนำเปนรำยไตรมำสรวมทั้งสำมำรถวำงแนวทำงรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสรำงระบบงำน
กฎหมำยระบบกำรบริหำรจัดกำรและอ่ืนๆที่เก่ียวของไดอยำงเปนระบบ 

1.5.5 ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 น โยบ ำย  ยุ ท ธศ ำสตร์ก ำรผลิ ต และพั ฒ น ำก ำลั งคนอำชี วศึ กษ ำ ใน ระยะ 15 ปี                                     

(พ.ศ. 2555 - 2569) มุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนกำรจัดอำชีวศึกษำให้เกิดคุณภำพทั้งใน                     
ด้ำนสำรสนเทศ ให้ควำมส ำคัญกับครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีด
ควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้อง              
และเชื่อมโยงกับสถำนประกอบกำร โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและกำรฝึกงำน
เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์   
ของกำรพัฒนำประกอบด้วย 4 นโยบำย 10 ยุทธศำสตร์ 28 กลยุทธ์ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่  1 มุ่ งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับควำม ต้องกำร               
ของตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ของตลำดแรงงำนทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกลส่งเสริมพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ                       
และฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภำคีสร้ำงทัศนคติกำรยอมรับของ
สังคมท่ีมีต่อกำรเรียนสำยอำชีพ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่ม                  
ผู้อยู่นอกระบบโดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรและผู้อยู่นอกระบบพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่ส ำหรับ  
ผู้ประกอบอำชีพอิสระ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพพัฒนำ
หลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำปรับระบบ
กองทุนกู้ยืม เพ่ือกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือกำรประกอบอำชีพอิสระหลังจบ
กำรศึกษำ สร้ำงควำมม่ันคงในชีวิต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกภำครัฐ 

 ยุทธศำสตร์ที่  6 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์ เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์               
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ส่งเสริมกำรศึกษำต่อกำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำน 

 ยุทธศำสตร์ที่  7 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์                   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระดับปวช.ปวส.และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา :  

 “ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา” 
วิสัยทัศน์ : 

  “มุ่งม่ันพัฒนา สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามมาตรฐานระดับสากล” 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา : 

“บริการเยี่ยม อาหารเลิศ บรรเจิดคหกรรม ช านาญงานศิลป์” 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  : 

  “ทักษะดี มีสัมมาคารวะ” 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

  “รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่พอเพียง” 
พันธกิจ : 

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ.2565 – 2569 เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้ร่วมกันก าหนด
โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณต่อปี และผู้รับผิด ชอบ 
โดยน าเสนอบุคลากรทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ร่วมกันพิจารณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ได้มีการก าหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ

ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบ กลไกและมาตรการที่เข็มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาท

การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 กลยุทธ์ที ่2.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์

ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะความ

เป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์และมีสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง

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

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

  1. เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 
  2. ครูและบุคลากรมีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ 
  3. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4. มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามสาขาวิชาชีพ 
  5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  6. มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือการบริหารจัดการตามระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  7. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1. ภาวะการออกกลางคันของนักเรียน 
   2. การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ยังไม่สมบูรณ์ 
   3. งานวิจัยของครูและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

โอกาส (Opportunities)  
  1. การคมนาคมสะดวก ที่ตั้งของสถานศึกษา ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 
  2. ความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน 
  3. รฐับาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) 
  4. มีสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  5. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)  

  1. มีคู่แข่งที่มีศักยภาพ 
  2. พ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถขยายได้ 
  3. จ านวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อบางสาขาวิชาจ านวนลดลง 
  4. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน  
  5. คร ูนักเรียน นักศึกษา ขาดความสนใจต่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
  6. บุคลากรมีการย้ายและลาออก ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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2.4 การน าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พ.ศ. 2565-2569 สู่การปฏิบัต ิ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือเป็น

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการแระเมินและการรับรองคุณภาพของสถาบันด้านการอาชีวศึกษาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟิก โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้ร่วมกันก าหนดโครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณต่อปี และผู้รับผิดชอบ โดยน าเสนอคณะกรรมการ
ทุกฝ่าย 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 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนก ออกแบบ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโดยการบรรยายพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโดยการบรรยายพิเศษแผนกคหกรรมศาสตร์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาการโรงแรม 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วแผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน และบรรยายพิเศษ แผนกแฟชั่น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 - โครงการระยะสั้น 108 อาชีพ 
 - โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน FIX IT CENTER 
กลยุทธ์ที ่2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 - โครงการอบรมโปรแกรมด้านกราฟฟิกเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแขง่ขัน 
 ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา 
 - โครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 
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 - 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 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 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 และความเทา่เทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 
 - โครงการขยายผลและยกระดับการศึกษาวิชาชีพและทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ 
 ตลาดแรงงาน (กิจกรรมย่อยอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ) 
 - โครงการเปิดประตูสู่โลกอนาคต 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 - โครงการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปี 
 - โครงการสร้างโอกาสของการเข้าถึง ผลการเรียนของนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ 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  สร้างเครือข่ายความรว่มมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 - โครงการสัมมนาสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที ่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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2.4 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
 2.4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา หรือ โรงเรียนเสาวภา (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่377  ถนนบ้านหม้อแขวงวังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่  2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวาด้านหน้าติดถนนบ้าน
หม้อ ด้านหลังติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเดิมเป็นโรงเรียนเล็กๆแห่ง
หนึ่ง ชื่อว่า “โรงเรียนบ ารุงสตรีวิชา” ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2444 โดยพระปริยัติธรรมธาดา เมื่อครั้งยังเป็น หลวง
ประเสริฐนิติ ข้าราชการกระทรวงธรรมการ โดยเช่าที่จากพระคลังข้างที่เดือนละ 50 บาท ตัวโรงเรียนเป็นเรือนไม้สอง
ชั้นหนึ่งหลังมีนักเรียนชาย–หญิงรวมกัน 25 คน ครูใหญ่คนแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อ “คุณพลอย” 

โรงเรียนเสาวภาเดิมตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนราชินีล่างบริเวณปากคลองตลาด ก าเนิดขึ้นโดยพระมหา
กรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียน
ส าหรับสตรีขึ้น และพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ เป็นชื่อโรงเรียนคือ “โรงเรียนเสาวภา” ตัวอาคารเป็น
เรือนไม้ชั้นเดียว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล จนถึงชั้นสูงสุด คือประโยคประถมศึกษา 

วันที่ 1 มกราคม 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระวิสุทธิสุริยศักดิ์ 
ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(เสนาบดีกระทรวงธรรมการ) โปรดเกล้า
ฯ ให้ย้ายโรงเรียนเสาวภา มารวมกับโรงเรียนบ ารุงสตรีวิทยา และใช้ชื่อว่าโรงเรียนเสาวภา กับท้ังยังได้ทรงบริจาคพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนชั้นเดียวเพ่ิมอีกหนึ่ งหลัง แล้วโปรดเกล้าฯให้คัดนักเรียนชาย
ออก คงเหลือแต่นักเรียนหญิงล้วน เก็บค่าเล่าเรียน ปีละ 10 บาท 

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

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

วันที่ 1 เมษายน 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาเขตเสาวภา
เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา” 

วันที่  7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่  22 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556) 
 

2.4.2 ที่ตั้ง 
  ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Saowabha Vocational College 
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร    
      กรุงเทพฯ 10200 
  โทรศัพท์   โทร 02-222-1786, 02-222-1888 
  โทรสาร   โทร 02-225-9781 
  เว็บไซต์   http://www.swbvc.ac.th 

http://www.swbvc.ac.th/
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  อีเมล์   admin@swbvc.ac.th 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา 
      รวมทั้งสิ้น 5 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 45 ห้อง ได้แก่ 
      1. อาคาร 1 จ านวน 1 หลัง  10  ห้อง 
      2. อาคาร 2 จ านวน 1 หลัง  11  ห้อง 
      3. อาคาร 3 จ านวน 1 หลัง  8  ห้อง 
      4. อาคาร 4 จ านวน 1 หลัง  13  ห้อง 
      5. อาคาร 5 จ านวน 1 หลัง  3  ห้อง 
 
  สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 
 
 

 
 
 
 
 

สีประจ าสถานศึกษา  สีฟ้า – ขาว 
เพลงของสถานศึกษาคือ ชื่อเพลงมาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษา นามเสาวภา พระนามาพระราชินี  
องค์ทรงประธาน นามาภิไธยให้เป็นศักดิ์ศรี 
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี เรานี้เทิดทูน (ซ้ า) 

     วอศ. เสาวภา คือชื่อย่อ พวกเราขอรักษาเกียรติให้เพ่ิมพูน 
เป็นโรงเรียนในพระองค์ทรงเกื้อกูลต้องเทิดทูนสถานบัน  
ยั่งยืนเกรียงไกร (ซ้ า) 
* ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา  
ขาว – ฟ้า เด่นงามเห็นไกล ส.ภ.ไขว้ อุณาโลมใจ  
เคารพครูอาจารย์ให้ความรู้ 
คหกรรม ศิลปหัตถกรรม หมั่นเรียนจ า เล่นกีฬาเด่นหรู รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ รัฐไทยคงอยู่ ต้องเชิดชู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (ซ้ า) 

mailto:admin@swbvc.ac.th
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2.4.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
  
 
 
 
 

นางอาระยา ฉายชวูงษ ์
รองฯฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาศึกษา 

นางนงเยาว์  แสนน้ าเท่ียง 
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
 

นางมุทิตา ชัยเพชร 
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นายศราวธุ ภูมิภกัดิ์ 
รองฯฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนฯ 

นางพัชรี  รัตนนางพัชรี  รัต
นกุลชัยนันท์ 

หน.งานการเงิน 

กุลชัยนันท์ 

หน.งานการเงิน 

นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ 
หน.งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวฐิติมา ภูมิล าเนา 
หน.งานบุคลากร 

 

นายภาณุพงศ์  ชงเชื้อ        
หน.งานอาคารสถานที่ 
 
นางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์ 
หน.งานพัสดุ 

นางสาวชนิดาภา  พิมพ์ลา 
หน.งานทะเบียน 

นางนงเยาว์ แสนน้ าเที่ยง 
หน.งานบัญชี 

นางนาฎยา  วงศ์พุฒ 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

ฒ 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 

นายศักดา ผู้อ านวยการ 

นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด 
หน.งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร 
หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
ฯ 

วรชนะนันท ์

หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางนาฏยา ข าคง 
หน.งานวิจัยและพัฒนา 

 

ตันเทียว 

หน.งานวิจัยและพัฒนา 
นายเฉลิมพงศ ์ ออ่นยอง 

หน.งานศูนย์ข้อมูล 

นางสาวณัฏฐา  พงษ์สวุรรณ 
หน.งานประกันคุณภาพฯ 
 
 
 
 

นางสาววรวลัญช์  วงศ์ชมพู 
หน.งานความร่วมมอื 
 

นายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง 
หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 

นางปภาวี จรูญรัตน์ 
หน.งานกิจกรรม 

นายอดิศักดิ์ อะมุตะค ุ
หน.งานโครงการพิเศษ 

นายคเณพร พรหมงาม 
หน.งานปกครอง 

นายคณิศสร ศิริบุญ 
หน.งานสวัสดิการฯ 

น.ส.ศิรประภา  เกียรติธารัย
หน.งานครูที่ปรึกษา 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวชิาการออกแบบ 
 

นายวชิัย      จินดา
ไพโรจน์ 

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยนิีเทศศิลป์ 

 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวชิาการออกแบบ 
 

นายนุกูล    พู่กลัน่ 
หน.แผนกวชิาวิจิตรศิลป์ 
 

นายนพดล   บุญยงั 
หน.แผนกวชิาศิลปหัตถกรรม 

นายสุพฒัน์   โลหะตานนท ์

หน.แผนกวชิาการพิมพส์กรีน 

 

นายมนต์ธร ต้ังภาณุกุล 
หน.แผนกวิชาสามัญฯ 

นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 
หน.แผนกวิชาอาหารฯ 

       นายธีรธัช อาภรณ์ 
หน.แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

นายจุฑาภัทร คงสุนทร 
หน.แผนกวิชาคหกรรมฯ 

นางสาวเกศินี มรนนท์ 
หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ 

นางลคัณา    วชัรพงศ ์
หน.แผนกวชิาการออกแบบ 
 

นายนุกูล    พู่กลัน่ 
หน.แผนกวชิาวิจิตรศิลป์ 
 

นายนพดล   บุญยงั 
หน.แผนกวชิาศิลปหัตถกรรม 

นายสุพฒัน์   โลหะตานนท ์

หน.แผนกวชิาการพิมพส์กรีน 

 

นางสาวกฤติยา ค าสมาน 
หน.แผนกวิชาการออกแบบ 
 

นายพงศ์ศักด์ิ ต้ังวิศิษญ์ 
หน.แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
 
ศิลป ์
 

นายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ 
หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
 

นางสาวชญาภา รัตนะเควิล 
หน.งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
 

นางสาวลัคณา เจตยะคามิน 
หน.งานเทคโนโลยีบัณฑิต 

 
 
 

 

นางสาวอัจฉรา ต้ังพรประเสริฐ 
หน.งานวัดผลประเมินผล 
 
นางสาวเกศินี มรนนท์ 
หน.งานทวิภาคี 

นายบุญรอด เมืองศรี 
หน.งานสื่อการเรียนกานสอน 
 

 

 

นายมนต์ธร ต้ังภาณุกุล 
หน.งานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

นางวรรณา ตนัเทียว 
หน.งานศนูย์บ่มเพาะฯ 

นายธัชกร พรมโสภา 
หน.งานการเงิน 
 

นางสาวนริศรา เคนแสง 
หน.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
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2.5 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

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

            ผู้ให้ข้อมูล ....... งานบุคลากร.......... 
 
 
  ข้าราชการ                         34 คน 
  1. ผู้บริหาร                   4 คน   
  2. ข้าราชการครู                  30 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน           - คน   
  ลูกจ้างประจ า                  6   คน 
    1. ท าหน้าที่สอน           - คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน      6   คน  
  พนักงานราชการ                  3      คน 
    1. ท าหน้าที่สอน                   3       คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน            -         คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว                 33       คน 
    1. ท าหน้าที่สอน                   10        คน 
    2. ทั่วไป/สนับสนุน               23       คน 
 

 
 
 

  มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง          29 คน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีข้าราชการ/ลกูจ้าง มาช่วยราชการ             -  คน 
 มีข้าราชการ ไปช่วยราชการอื่น                   -  คน 

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา     มีบคุลากรทั้งสิ้น   76   คน 
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ล ำดับ เลข ล ำดับ เลข

ท่ี อัตรำ ท่ี อัตรำ

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

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

 

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

                       ข้าราชการครู               30   คน
                       อัตราว่าง                    28   คน

                       ผู้บริหาร                      4     คน

(ว่าง)

                      ข้าราชการครู    ทั งหมด   34  คน

ช่ือ-สกุล ลำยเซ็น

(ว่าง)

(ว่าง)

ช่ือ-สกุล ลำยเซ็น

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง) (ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

รายช่ือผู้บริหาร - ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง)
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ล ำดับ เลขอัตรำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ

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

รายช่ือพนักงานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ช่ือ-สกุล

        

พนักงานราชการ

 
 
 

ล ำดับ เลขอัตรำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 นางวิลันดา ร่มไทร 159
2 นายสุกล จันทนา 170
3 นายโสภณ พวงพวงรอด 4506
4 นายเร่ิม ค้าผล 4726
5 นายปัญญะพล โพธิวุฒิ 4727
6 นางสมพิศ พ่ึงสละ 5184

รายช่ือลูกจ้างประจ า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ช่ือ-สกุล

           วันท่ี  25  มิ.ย. 63  
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ล ำดับ ลำยเซ็น หมำยเหตุ

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

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

รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ช่ือ-สกุล

             วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2564

Mr.John Mark Zaportiza
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ล ำดับ ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 นายบุญเลิศ อ่วมรอด
2 นายไพรัตน์ จ้อยปลื ม
3 นางสาววรรณี พงษ์สัมพันธ์

รายช่ือบุคลากรจา้งเหมา

ช่ือ-สกุล

 
 
 
 
2. ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 75 คน 

วุฒิการศึกษา ครูผู้สอน (   คน) เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน (   คน) รวม (   คน) 
ต่ ากว่า ม.6 - 2 2 
ปวช./ม.6 - 3 3 

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

รวม 56 19 75 
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  32  คน 
 

แหล่งเงิน ครูผู้สอน (9 คน) เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน(23 คน) รวม (32 คน) 
งบบุคลากร - - - 

งบด าเนินงาน 1 3 4 
งบเงินอุดหนุน 2 13 15 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
  

ชื่อ-สกุล วุฒิ ต าแหน่ง วิทยฐานะ หน้าที่รับผิดชอบ 
นางนงเยาว์   แสนน้ าเที่ยง 
 

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

รอง
ผู้อ านวยกา

ร 

ช านาญการ
พิเศษ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
และหัวหน้างานบัญชี 

นายพรสิทธิ์   กิ่งทอง  ค.บ. บริหารการศึกษา 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา  

รอง
ผู้อ านวยกา

ร 

ช านาญการ 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

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

รอง
ผู้อ านวยกา

ร 

ช านาญการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

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

รอง
ผู้อ านวยกา

ร 

ช านาญการ ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางวรรณา  ตันเทียว ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผล 
ครู 
 

ช านาญการ 
พิเศษ  

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 

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

ครู 
 

ช านาญการ 
พิเศษ  

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

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

ครู ช านาญการ หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

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

ครู - หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 
 

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

ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาพลศึกษา 

ครู - หัวหน้างานปกครอง 
 

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

ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

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

การจัดหางาน 
นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล วท.บ. วิทยาศาสตร์ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
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แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
นางสาวศิรประภา เกียรติธา
รัย 

ศบ. ศิลปบัณฑิต 
วิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย 

ครูผู้ช่วย - หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

นายธีรธัช  อาภรณ ์ คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและ
การจัดการสินค้า 

พนังงาน
ราชการ 

- หัวหน้าวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสาวอมรศรี  แซ่ตัน คศ.บ.อาหารและโภชนาการ ครู - หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
นางสาวนาฏยา ข าคง คศ.บ. คกหรรมศาสตรศึกษา-           

อาหารและโภชนาการ 
ครู - หัวหน้างานวิจัยพัฒนา

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

 เอกอาหารและโภชนาการ 
ครู - หวัหน้างานความร่วมมือ 

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

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

การค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาววรรณวิภา  โคกครุฑ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

คศ.ม. เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

พนังงาราชการ - หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

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

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นายจุฑาภัทร  คงสุนทร คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

ศษ.ม. อาชีวศึกษา 
ครผูู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร์ 
นายคณศิสร ศิริบุญ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

 
พนังงาน
ราชการ 

- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวปวันรัตน์ สุหร่าย
เพชร 

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานสงเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ, 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวเกศินี มรนนท์ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ครูผู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม, 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

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

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ต่างประเทศ 

นางสาวสิริกาญจน์  สมิทธิ
สุจิตร 

ค.บ. ธุรกิจศึกษา (การ
โรงแรม) 

ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
นายสุกฤษ  สุธญพลาวุฒิ ศ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรม

สากล) 
กศ.ม. บริหารการศึกษา 

ครู ช านาญการ หัวหน้าแผนกวชิาวิจิตรศิลป ์
 

นางสาวอัจฉรา  ตั้งพร
ประเสริฐ 
 

กศ.ม.ศิลปศึกษา คร ู ช านาญการ 
พิเศษ 

หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

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

วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
นายศรชัย ชนะสุข ศบ.ปติมากรรม ครูจ้างสอน   
     
     

แผนกวิชาการออกแบบ 
นางนาฏยา  วงศ์พุฒ ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ 

ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
ครู 
 

ช านาญการ 
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

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

ครู 
 

ช านาญการ 
 

หัวหน้างานอาคารและสถานที ่

นายบุญรอด  เมืองศรี คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ครู ช านาญการ 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวกฤติยา  ค าสมาน ศษ.บ.ศิลปะประยุกต์ 
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

ครู 
 

ช านาญการ 
 

หวัหน้าแผนกวิชาการออกแบบ 

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

ครู - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

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

ครู - หน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
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แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายพงศ์ศักดิ์  ตั้งวิศิษย์ ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ครู - หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์  
 

นางสาวอารดา  ปรีชา
ปัญญา 

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

ครู - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวมัลลิกา ลามังกุล คอ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูจ้างสอน - เจ้าหน้าที่แผนกวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
จ านวนแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา แผนกวิชา/สาขางาน ประเภท จ านวนแผนการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2564 
ปีการศึกษา 

2565 
คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ ปกติ 30 30 
 คหกรรมศาสตร์ ปกติ 30 30 
 อาหารและโภชนาการ MEP 30 30 
 อาหารและโภชนาการ ปกติ 70 70 
 อาหารและโภชนาการ ทวิภาค ี 35 35 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ปกติ 30 30 
ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ ปกติ 60 60 

 การออกแบบ ปกติ 60 60 
 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปกติ 60 60 

รวม 405 405 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

คหกรรม งานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ปกติ 20 20 
 อาหารและโภชนาการ ปกติ 30 30 
 อาหารและโภชนาการ ทวิภาค ี 30 30 
 อาหารและโภชนาการ S&P ทวิภาค ี 20 15 
 เชฟอาหารไทย TFC ปกติ 20 20 
 การจัดการธุรกิจอาหาร ทวิภาค ี - 20 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทวิภาค ี 30 20 

รวม 150 155 
ระดับปริญญาตรี 

คหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทวิภาค ี 40 50 
รวม 40 50 

รวมทั้งหมด 595 610 
 
 
 
 
 
 
 







55,614,147.62   

4,719,635.62   

1,829,075.62   

2,890,560.00   

50,894,512.00 

18,998,075.00 

11,014,600.00 

5,300,000.00   

12,757,185.00 

2,300,000.00   

524,652.00      

55,614,147.62   

18,998,074.80 

15,514,594.80 

907,200.00      

67,200.00        

1,861,080.00   

648,000.00      

17,621,709.00 

8,342,010.00   

204,000.00      

4,512,960.00   

708,000.00      

2,200,530.00   

56,520.00        

300,000.00      

360,000.00      

4,995,191.00   

3,050,988.00   

120,000.00      

220,000.00      

330,000.00      

495,000.00      

112,800.00      

501,720.00      

ส่วนที ่ 3

ประมาณการ รายรบั - รายจา่ย ปีงบประมาณ 2565

ก.เงนิรายได้สถานศึกษา(บกศ.)

   -เงนิเดอืนข้าราชการครู

  -ยอดยกมาจากปีงบประมาณ2564

  -คาดวา่มรีายรบัในปีงบประมาณ2565

ข.เงนิงบประมาณปี2565ทีค่าดวา่จะได้รบั

  -งบบคุลากร

  -งบดาํเนินงาน

  -งบลงทนุ

  -งบเงนิอดุหนุน

  -งบรายจา่ยอืน่

2. ประมาณการรายจา่ย

1. ประมาณการรายรบั

งบบคุลากร

  -25เปอรเ์ซนตว์สัดฝึุก

   -คา่สอนนอกเวลาครปูระจาํและครจู้างสอน

   -สมทบประกนัสังคม

   -คา่สอนครตูา่งประเทศ

   -คา่สอนคร ู ป.ตรี

   -เงนิวทิยฐานะครู

   -คา่ตอบแทนข้าราชการ

   -คา่จ้างลกูจ้างประจาํ

   -เงนิเดอืนพนกังานราชการ 3 คน

งบดาํเนินงาน

คา่ตอบแทน

   -คา่เช่าบ้าน

   -เงนิเดอืนลกูจ้างชัว่คราว

   -คา่ครองชพีลกูจ้างชัว่คราว

คา่ใช้สอย

   -คา่เช่าทีด่นิ

   -คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ

   -คา่ซ่อมรถยนตร์าชการ

   -คา่ซ่อมครภุณัฑ์

   -คา่ซ่อมส่ิงกอ่สร้าง

   -คา่จ้างเหมาบรกิาร

       เจ้าหน้าทีง่านวทิยบรกิารและห้อง

       จ้างเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภ



120,000.00      

72,000.00        

44,683.00        

2,159,800.00   

68,000.00        

951,200.00      

82,200.00        

180,400.00      

282,000.00      

272,000.00      

324,000.00      

2,124,708.00   

1,827,965.00   

110,606.00      

4,669.00          

11,460.00        

51,347.00        

24,000.00        

49,978.00        

44,683.00        

5,300,000.00   

2,000,000.00   

3,300,000.00   

10,561,743.50 

5,720,638.00   

910,833.00      

910,800.00      

2,047,100.00   

972,372.50      

1,513,450.00   

600,000.00      

200,000.00      

478,300.00      

100,000.00      

135,150.00      

1,619,170.32   

       จ้างเหมาพนงังานขบัรถ

งบลงทนุ

   -คา่ครภุณัฑ์

   -คา่ทีด่นิและส่ิงกอ่สร้าง

งบเงนิอดุหนุน

   -แผนกวจิติรศิลป์

   -แผนกออกแบบ

       จ้างเหมานกัการภารโรง

   -คา่ทาํความสะอาด

       จ้างเหมาทาํความสะอาดอาคารสถ

คา่วสัดุ

   -แผนกแฟชัน่และส่ิงทอ

   -แผนกอาหารและโภชนาการ

   -แผนกคหกรรมศาสตร์

   -แผนกการโรงแรม

   -แผนกออกแบบนิเทศศิลป์

คา่สาธารณปูโภค

   -คา่เก็บขยะ

   -คา่น้ํามนัเชือ้เพลนิ

   -คา่ไฟฟ้า

   -คา่ประปา

   -คา่โทรศัพท์

   -คา่ไปรษณยี์

   -คา่บรกิารส่ือสารและโทรคมนาคม

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการจดัการศึกษา

   -คา่จดัการเรยีนการสอน อยูใ่นงบดาํเนินงาน

   -คา่อปุกรณเ์รยีนฟรี

   -คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน

   -คา่หนงัสือเรยีน

   -คา่กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน

งบรายจา่ยอืน่

   -โครงการอาชวีศึกษาเพือ่คนพกิาร

   -โครงการซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Cente

   -โครงการระยะส้ัน

   -โครงการส่ิงประดษิฐข์องคนรุน่ใหม่

   -โครงการทวศึิกษา

เงนิสํารอง
















































































































































































































































































































































































































































































































































