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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำหมำยบริกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 วิสัยทัศน์ 
      แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 – 2579  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตามเจตนารมณ์
ของการจัดการอาชีวศึกษา  ไว้ดังนี้ 
      “ผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ  มีคุณธรรม คุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำประเทศ” 

 พันธกิจ 
      เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  จึงมีภารกิจที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล 

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่าย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4. พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ เ พ่ือการจัด

อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
3. เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 
 1.  ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์           
การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 
 3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
 
 
 
 



 

1.2 ยุทธศำสตร์  มำตรกำร  และโครงกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ 
     1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการ 
   พัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มำตรกำร 
1. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
2. ขยายการเปิดรับนักเรียน ระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์การอาชีพ 
4. ก าหนดสมรรถนะในการเรียน 3  ระดับ (ใช้-ซ่อม-สร้าง) 
5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
6. สร้างเครือข่ายพันธมิตร 
7. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
8. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
9. คุณธรรมน าวิชาชีพ 
10. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบุคลากรอาชีวศึกษา 
11. การศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนอย่างมีเป้าหมาย 
12. การจัดการความรู้ 

โครงกำร 
1. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภายใต้ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   ของประเทศ 
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
5. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
7. พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
9. ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
10. ความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
11. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต ้
12. ความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 
13. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
14. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
15. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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16. ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยประเทศไทย 
17. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการอาชีวศึกษา 
18. พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ( Innovative Technology) ให้

พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 
19. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

(Fix it center) 
20. อาชีวะศึกษาพัฒนา 
21. เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) 
22. อุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ศพก.) 
23. อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
24. อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการ และอาชีพเฉพาะทาง 
25. ยกระดับมาตรฐานทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
26. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
27. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน 
28. ผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
29. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
30. โรงเรียนคุณธรรม 
31. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
32. อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท 
33. อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 
34. จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
35. พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ 
36. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
37. ทุนเฉลิมราชกุมารี 
38. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ด้านการศึกษา 
39. อาชีวะ (พระดาบส) 
40. ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
41. อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
42. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
43. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
44. พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
45. เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
46. ปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
47. โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R 
48. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
49. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
50. จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
51. เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
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52. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
53. ผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network 
54. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
55. ทางไกลผ่านดาวเทียม 
56. การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
57. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
58. พัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
59. สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน 
60. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) 
  1.1  วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง 
     -  การมีความมั่นคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติ       
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
     -  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตรย  มีสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     -  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชน         
มีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น 
     -  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร  พลังงานและน้ า 
  ความมั่งค่ัง 
     -  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
     -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ  สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง  
การผลิต  การค้า  การลงทุนและการท าธุรกิจ  มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
     -  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน 
     -  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศ 
     -  การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับกฎระเบียนของประชาคม
โลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมอัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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     -  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาพส่วน  
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
     -  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว    
คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาในระยะ 20 ปี  ต่อจากนี้  จะประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  2.1 หลักกำรส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
        1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง 
        2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

    ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579” เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ 
       ใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
   5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
  2.2 วัตถุประสงค์กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 

1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
    ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   2) เพ่ือให้คนไทยมคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา 
       ศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน 
   4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใส่และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
   6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
   7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ได้อย่างสมบูรณ์และ 

    มีประสิทธิภาพ 
  2.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 
   1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 

    กับสิ่งแวดล้อม 
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   5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
                 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจ 

      และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
2.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  มี  10  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง 
     และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3. แผนกำรศกึษำแห่งชำติ  (พ.ศ.2560 – 2579) 
3.1 วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
   สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
   ศตวรรษท่ี 21” 

  3.2 พันธกิจของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
   1)  พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา 
        และเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา 

     ที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
         2)  พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้  คุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้ใน 
        ศตวรรษท่ี 21  สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด 

     ชีวิต 
         3)  สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ  โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
        สังคม  คุณธรรม  จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย  สงบสุขและ 
        พอเพียง 
         4)  พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อการก้าวข้ามกับดัก 
        ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศโลกที่หนึ่งและบดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

     ด้วย การเพ่ิมผลผลิตของก าลังแรงงาน (Productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่ 
     สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศพร้อมรับการ 
     เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
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3.3 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
   1)  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ  ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
        บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
        และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี 
        และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
   4)  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
        ภายในประเทศลดลง 
  3.4 เป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
   1)  เป้าหมายด้านผู้เรียน 
             มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3Rs 8Cs)   
   2)  เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา 
         -  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
         -  ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
        (Equity) 
         -  ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ 
       เต็มศักยภาพ (Quality) 
         -  ระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ 
       มีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
         -  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต 
       และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
  3.5 ยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

        ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ประกอบ 6  ยุทธศาสตร์  โดยมียุทธศาสตร์  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัน  และการสร้างสังคมแห่งการ 
      เรียนรู้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.  นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี) 
  4.1 นโยบำยรัฐบำล  12  ด้ำน 
   1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2)  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  และความสงบสุขของประเทศ 
    3)  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4)  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
   5)  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการเข่งขันของไทย 
   6)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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   7)  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
   8)  การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   9)  การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
   10)  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
   11)  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   12)  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
  4.2 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม 
   1)  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ 
        และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือการสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ 
        เรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ 
        และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้  โดยเน้นการ 
        เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่  ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ 
        ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
   2)  ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
        สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา  และปรับปรุง 

     และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ 
     ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ 
     เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี 
     คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

   3)  ให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
     ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูป 
     การศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม   
     โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัว 

   4)  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมีความรู้และ 
        ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  
         ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้ 
        และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้น 
        ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   5)  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
        โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
        ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   6)  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น 
        ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม 
        มาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     เช่น  การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  รวมทั้งปรับระบบ 
     การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   7)  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสตร์และศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
        มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้าง 
        สันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  และมีส่วนร่วมในการ 
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        พัฒนาสังคมตามความพร้อม 
   8)  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเผยแพร่มรดกทางวัฒนาธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  ภูมิปัญญา 
        ท้องถิ่น  รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพื่อการเรียนรู้  สร้างความ 
        ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย  น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีใน 
        ระดับประชาชน  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ  ตลอดจนเพิ่มมูลค่า 
        ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   9)  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ 
        วัฒนธรรมสากล  และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพื่อเตรียม 
        เข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของ 
        ประชาคมโลก 
   10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นท่ี  
           สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5.  แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ  พ.ศ.2560 – 2579 
  5.1 แนวคิดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   1)  หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน 
    วิชาชีพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อผลิตและ 
    พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี 
      รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ 
    ต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา 

ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน 
สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   2)  ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ 
         -  การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ  ในระดับ 
       ฝีมือ (ปวช.)  ระดับเทคนิค (ปวส.)  และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสาย 
       เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
         -  การฝึกอบรมวิชาชีพ  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ 
   3)  ค่านิยมอาชีวศึกษา  ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการ 
        ปลูกฝังที่ส าคัญ  4  ประการ  ได้แก่ 
         -  คุณธรรม (Merit)  หมายถึง  ความประพฤติดีงาน  เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ 
       สังคมซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา  เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม 
         ประเพณี  หลักกฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         -  คุณภาพ  (Quality)  หมายถึง  ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ 
       มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ 
       ละระดับ 
         -  ความร่วมมือ  (Collaboration)  หมายถึง  ความสามารถและทักษะในการ 
       จัดการและการพัฒนางาน  รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
         -  ความเป็นมืออาชีพ  (Professional)  หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  และ 
       ความสามารถในด้านวิชาชีพ  รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  ในด้าน 
       วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 
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  5.2 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
   “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกับความ 
    ต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
  5.3 พันธกิจของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ  การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ 
     ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้ 
     มาตรฐานในระดับสากล 
2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย

เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4) พัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัด

อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้ายวิธีที่หลากหลาย 

5.4 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
  1)  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม  คุณภาพ  และความเป็นมือ 
       อาชีพ 
  2)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
  3)  เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4)  เพ่ือพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัติกรรม เทคโนโลยี  และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
  5)  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5.5 เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย  1  ด้าน 

1) ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมลักษณะนิสัย  และทักษะทางปัญญา 

2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 

3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ
ในการใช้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  และความสามารถในการประยุกต์สู่
อาชีพ 

  5.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ 
  อาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
              ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง 
              กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

6.  แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6.1 เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ฉบับท่ี 12 

  1)  คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
       เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไทยอนาคต 
  2)  ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3)  มีองค์กรความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4)  คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5)  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก 
       ทุกภาคส่วน 

  6.2 วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม” 
    “ผู้เรียน”    หมายถึง  เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ 
       ประชาชนที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
    “มีความรู้คู่คุณธรรม”   หมายถึง  รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์สุจริต 
         ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน  ซึ่งเป็น  2  เงื่อนไขตาม 
       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    “มีคุณภาพชีวิตที่ดี”   หมายถึง  มีอาชีพ  มีความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืนใน 
       การด ารงชีวิต 
    “มีความสุข”    หมายถึง  ความอยู่ดีมีสุข  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ือ 
       อาทร  มีความสามัคคี  ปรองดอง 
    “สังคม”    หมายถึง  สังคมไทย  ภูมิภาคอาเซียน  และสังคมโลก 
  6.3 พันธกิจ 
   1)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
   2)  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
   3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.4 ยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ผลิตและพัฒนาก าลังคน  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
     ของการพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ตลอดชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
 

2.1  ปรัชญำ อัตลักษณ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศำสตร์ 
ปรัชญำสถำนศึกษำ 
     “ ทักษะน ำ  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภำพ ” 

ทักษะน ำ 
เป็นการมุ่งเน้นด้านปฏิบัติให้มีความช านาญในวิชาชีพที่เรียน 

คุณธรรมเด่น 
ในด้านนี้มุ่งให้นักเรียน มีการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีท่ีควร  และประพฤติตามหลัก 
จริยธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม  โดยเฉพาะคุณธรรมในด้าน  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  มีน้ าใจ  (จิตอาสา)  ซึ่งคุณธรรมทั้ง  8  ประการ  ต้องมีอยู่ 
ในนิสัยของผู้ท างาน / นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เน้นคุณภำพ 
ส าหรับการเน้นคุณภาพ  มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ  ทั้ง  3  ประการดังนี้  
1. พุทธิพิสัย    คือ   นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่ศึกษาปฏิบัติอย่าง 
    ชัดเจนแจ่มแจ้ง   สติปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

หรือ คิดเป็น 
2. ทักษะพิสัย   คือ  ให้นักศึกษาเคลื่อนไหว หรือท างานหรือปฏิบัติการด้วย 
    ความช านาญคล่องแคล่ว  ว่องไว  ในด้านปฏิบัติการ 
    วิชาชีพหรือกล่าวโดยสรุป  คือ  ท ำเป็น 
3.  จิตพิสัย   คือ  ให้นักศึกษา มีความรัก ความชื่นชม ความภาคภูมิใน 

วิชาชีพหรือเลื่อมใส ซาบซึ้ง ศรัทธาในงานที่ท า รักงาน 
รู้งาน เป็นต้น จะน ามาซึ่งการ แก้ปัญหำเป็น นั่นเอง 

 อัตลักษณ์ 
      “ทักษะดี มีน้ ำใจ” 
วิสัยทัศน์  
      “สถำนศึกษำชั้นน ำด้ำนวิชำชีพสู่สำกล” 

 

พันธกิจ 
      1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

   และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
   มีสุขภาวะที่ดี  

      3. ปลูกฝั่งจิตส านึกของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์  
   ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
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  4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านความร่วมมือและด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
     งานวิจัย และบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามสาขาวิชาวิชาชีพและ 
   ภาระงาน 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4. การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการ 
   ประกอบอาชีพอิสระ 
6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
7. การพัฒนา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม  
   และสิ่งประดิษฐ์ 
8. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
9. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

2.2  จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
      ปีกำรศึกษำ  2561  ปรำกฏ ดังนี้ 
จุดเด่น 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.2  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  

 ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.3  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้  ด้านทักษะและการ 

ประยุกต์ใช้ในครั้งแรก 
1.4  ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.5  ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สามารถประกอบ  

อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
1.6  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
1.7  สถานศึกษามีการบริการชุมชน  บริการวิชาการ  วิชาชีพ  และผู้เรียนมีจิตอาสา สร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
มำตรฐำนที่ 2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

  2.1  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  2.2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับใช้ในการจัดการเรียน 

       การสอนในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน 
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2.3  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มี 
      คุณลักษณะ  และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.4  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
      น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
2.5  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
      ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2.7  สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
      การสืบค้นข้อมูลได้เต็มศักยภาพ 
2.8  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมี 
      ส่วนร่วม  และใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
2.9  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
      สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.10 สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ 
2.11 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
       อย่างมีคุณภาพ 
2.12 สถานศึกษามีอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
       มีความพร้อมเพียงพอ  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับบริบทของ 
       สถานศึกษา 
2.13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า  ระบบการประปา  ระบบคมนาคม 
       ระบบการสื่อสาร  รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
       อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.14 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อม   
       และเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
2.15 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความรู้สูงเพ่ือการใช้งานสารสนเทศภายใน 
       สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.16 สถานศึกษามีการบริการชุมชน  บริการวิชาการ  วิชาชีพ  และผู้เรียนมีจิตอาสา 
       สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

   มำตรฐำนที่ 3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
 3.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมี 

      ส่วนร่วม  และใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 3.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง 
       มีคุณภาพ 
 3.4  สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ  และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้าง 
       ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 3.5  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
       หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ 
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จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพ่ือเข้าร่วมการประกวด  แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

มำตรฐำนที่ 2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
1.  พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
    วิชาชีพสามารถน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

   มำตรฐำนที่ 3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
  1.  พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนา 

    วิชาชีพ  สามารถน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
    คุณภาพ 
2.  พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือใช้ 
    ประโยชน์ได้จริงหรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยให้
เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

   มำตรฐำนที่ 2  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม  ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ

พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  ชั่วโมงต่อปี  ครูผู้สอนน าผลจากการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ  มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ 

   มำตรฐำนที่ 3  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
1.   ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม  ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ 

พัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  ครูผู้สอน 
น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีผลงาน 
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง  และการพัฒนา 
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้เข้า
ร่วมการประกวด  แข่งชัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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สรุปข้อเสนอแนะของ สมศ.  จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
 องค์ประกอบที่ 1  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 1.1  ควำมรู้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
       (V-Net)  ให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียนครบ 
       ทุกแผนกวิชา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนน าเอาผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
       เข้าประกวดแข่งขันในเวทีระดับชาติ นานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์จริงในสถานศึกษาและ 
       ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 1.2  ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 

  วิทยาลัยฯ  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 1.3  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 

1. การดูแล  และแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาควรมีสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
       เพ่ือให้ผู้เรียนไม่อึดอัด  และต้องการออกนอกสถานศึกษาในช่วงเวลาพัก  เนื่องจากภายนอก  
          สถานศึกษาอาจจะมีสิ่งเร้าท าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาได้ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบวิชาชีพอิสระ  กลุ่มธุรกิจใหม่ 
       ควรจะมีการด าเนินการในทุกแผนกวิชา 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  เนื่องจากสถานศึกษามีจ านวนนักเรียน นักศึกษามาก  ท าให้ 
       เป็นเรื่องยากที่จะจัดให้ได้บริการทุกคน 
 องค์ประกอบที่ 2  คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 2.1  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้  และประสิทธิผลของหลักสูตร 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาควรมีวิธีการจัดสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนไม่อึดอัดและต้องการออกนอกสถานศึกษาในช่วงเวลาพัก  เนื่องจาก
ภายนอกสถานศึกษาอาจจะมีสิ่งเร้า  ท าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาได้ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบวิชาชีพอิสระกลุ่มธุรกิจใหม่ 
ควรจะมีการด าเนินการให้ครบทุกแผนกวิชา 

 2.2  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้  และประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 
             สถานศึกษาควรจัดขั้นตอนที่เข้าถึงในการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สะดวกและรวดเร็วกว่านี้ 
  ตลอดจนเพิ่มอุปกรณ์การรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย  เพื่อใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
  ให้ทันสมัย  เพื่อใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 
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 2.3  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้  และประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำร 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาควรตรวจสอบควรตรวจสอบหรือวิเคราะห์ครูผู้สอนรายบุคคลในการพัฒนาการ 
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
โดยลดขั้นตอนการเข้าใช้งานลง 

 2.4  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้  และประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 
             -  ไม่มี – 
 องค์ประกอบที่ 3  คุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 3.1  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผลของกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
             วิทยาลัยฯ  ควรมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ตลาดแรงงาน  สถานประกอบการตามนโยบายประเทศไทย 4.0  เช่น  การสร้างหลักสูตรใหม่   
  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ  และการส่งเสริมการ 
  เป็นผู้ประกอบการรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
 3.2  ควำมเป็นระบบเชื่อถือได้และประสิทธิผลของกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  
       งำนวิจัย 
 ทิศทำงกำรพัฒนำ 
            สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ น าไปใช้ประโยชน์จริงใน 
 สถานศึกษา  ชุมชนและน าเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

กำรพัฒนำนวัตกรรมจำกประเด็นต่ำงๆ 
           1.  ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
องค์ประกอบ   คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นส ำคัญ   ควรสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ  โดยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับ 
  ชุมชนหรือน าเข้าสู่การประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1.  สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณและการก ากับติดตาม 
2.  สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
3.  หาเวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบ   สถานศึกษา 
ระยะเวลำ    ปานกลาง (เร่งด าเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี) 
           2.  ด้ำนจัดกำรเรียนรู้ 
องค์ประกอบ   คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นส ำคัญ   ควรส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนในด้านวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือตอบสนองเอกลักษณ์ของ 
  สถานศึกษา  และการเป็น  Smart  Teacher 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
           1.  จัดท าแผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคล 
           2.  สนับสนุนงบประมาณ 
           3.  ก ากับติดตามให้มีการน าเอาความรู้ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์และขยายผล 
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           4.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลงานด้านวิชาการเข้าประกวดแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งน าไป 
 พัฒนาวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
ผู้รับผิดชอบ   สถานศึกษา 
ระยะเวลำ    ระยะยาว (เร่งด าเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี) 
           3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
องค์ประกอบ   คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ประเด็นส ำคัญ   ควรยกระดับหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  เช่น  การท่องเที่ยว   
  โลจิสติกส์  ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
           1.  ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
           2.  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล 
           3.  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิต 
           4.  จัดให้มีการก ากับติดตามประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ   สถานศึกษา 
ระยะเวลำ    ปานกลาง (เร่งด าเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี) 
 
ข้อเสนอแนะ  เพิ่มเติมจำกำรลงพื้นที่ประเมินคุณภำพภำยนอก 
ประเด็น 

1. ควรสร้างความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกให้กับ 
ผู้บริหาร  ครู-อาจารย์  และบุคลากรสถานศึกษา  เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. วิทยาลัยฯ  ควรมีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นอย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 
หลักสูตร 

3. วิทยาลัยฯ  มีพืน้ที่จ ากัดเม่ือเทียบกับจ านวนบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ 
พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรม 
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ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ  (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ปี พ.ศ. ผลงำนดีเด่น / รำงวัล 
2561 -  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษา  งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม  ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 18 – 20  สิงหาคม  2561  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษาได้ผลดี
ต่อเนื่อง  จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  
2561  ณ  โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เงินรางวัล  10,000  บาท            การ
ประกวดวิจิตรการเครื่องนมัสการทองน้อย  ชื่อผลงาน “ทองน้อยนพคุณ”  โครงการสืบ
สานศาสตร์ศิลป์  ส่งเสริม  สยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม  “สืบสานศาสตร์ศิลป์            การ
ประกวดเย็บร้อย  คอยจีบประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ  ครั้งที่ 9”  ระหว่างวันที่ 16 – 18  
กรกฎาคม  2561  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชมเชย  และเงินรางวัล  5,000  บาท  
จากการประกวดวิจิตรการ  “การร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ ามนต์”  โครงการสืบสานศาสตร์
ศิลป์  ส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืน  กิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์   การประกวดเย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง  ระดับชาติ  ครั้งที่ 9”  ระหว่างวันที่ 16 – 18  กรกฎาคม  2561  
ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง  
ระดับชาติ  ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  
ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้าแฟชั่น 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับภาค  ภาคใต้    
ในการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ห้องปฏิบัติการ
เสื้อผ้าแฟชั่น 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งที่ 28  
ประจ าปีการศึกษา  2561  ระหว่างวันที่ 2 – 6  กุมภาพันธ์  2562 ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  องค์การมาตรฐานดีเด่น  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง 
             แต่งกายสู่สากล  ระดับ ปวส. 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก 
             ประเภทสินค้า OTOP 
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ปี พ.ศ. ผลงำนดีเด่น / รำงวัล 
           -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะ 

             โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
          -  ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว 
             ขิมสาย (ขิม 7  หย่อง) 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ  ในการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม 2561 ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดสตูล  จังหวัดสตูล  ดังนี้ 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  องค์การมาตรฐานดีเด่น  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่ 
             มาตรฐานสากล 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  
             ระดับชั้น ปวช. 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง 
             แต่งกายสู่สากล  ระดับชั้น ปวส. 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (ซอด้วง) 
          -  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก  ประเภท OTOP 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน 
             บัญชี  ระดับชั้น ปวส. 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี 
             คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการประกวดพูดในที่ 
             สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย 
             ประเภทเดี่ยว  ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง) 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย 
          -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย 
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-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลต่างๆ  ในการประกวด “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคใต้  
ประจ าปีการศึกษา  2561  ระหว่างวันที่ 11 – 14  มกราคม  2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
สตูล  จังหวัดสตูล  ดังนี้ 
          -  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  Sweet Potato Instant Powder Soup ประเภทที่ 10 
             การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ 
             คนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 
          -  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาลวดลาย 
             ฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย  ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ 
             ด้านหัตถศิลป์ 
          -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Corn broth from com cob ประเภทที่ 10 
             การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ 
             คนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

2562 -  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลวิจัยติดดาว 5 ดาว  ผลงานเรื่อง  
“การพัฒนาลวดลายฝีชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย”  ได้ผ่านการ
น าเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพใน
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา  ประจ าปี  2562  ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17 
– 19  มกราคม  2562  ณ  โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับเกียรติบัตร  ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
“ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยคุณธรรมความดีพอเพียง วินัย สุ จริต จิตอาสา”        
เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2562  ณ  ศาลาประชาคมโรงละคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรภาคี
เครือข่ายคุณธรรมภาคใต้  14  จังหวัด 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัล “สถาบันอาชีวศึกษา
ประธาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ”  จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 
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2.3  กลยุทธ์และมำตรกำร  ของสถำนศึกษำ 
 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปี 

2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพงึพอใจต่อการ
บริหารงานของสถานศึกษาในระดบัดี  
(3.51  ขึ้นไป) 

80 - หัวหน้างานบุคลากร 
- หัวหน้างาน
บริหารงานท่ัวไป 
-ผู้รับผดิชอบกิจกรรม
โครงการ 

2. สถานศึกษาจัดระบบกลไกการ
ประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิ 
ภาพและต่อเนื่อง 

2. จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีค่าคะแนนอยูใ่นระดับ 5  ระดับ
คุณภาพดีมาก 

24 - หัวหน้างานประกันฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

3. สถานศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

3. ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายใน
ภาพรวม 

99 - หัวหน้างานประกันฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

4. สถานศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

4. ระดับคณุภาพจากการประเมินคุณภาพภาย นอก
โดย สมศ. 

- - หัวหน้างานประกันฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่สูงขึ้น  และมีศักยภาพ
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบตัิ 
งานตามภาระหน้าท่ี 

5 - หัวหน้างานบุคลากร 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ 
คุณธรรม จรยิธรรมตามสาขาวิชาชีพ 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยา 
บรรณวิชาชีพ 

85 - หัวหน้างานบุคลากร 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
 

7. บุคลารกมีคณุภาพชีวิต มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และความสมดลุ
ของการท างานตามหน้าท่ี 

7. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี 

ดีมาก - หัวหน้างานบุคลากร 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- หัวหน้างาน 

8. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทกุ
ระดับมีสมรรถนะวิชาชีพ 

8. ร้อยละของผู้ของผู้เรียนท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเมื่อเทยีบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้นการอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไปเทยีบ
กับผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทกุรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
10. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาที่มีศูนย์การทดสอบ) 
11. ร้อยละของผู้เรียน ผูส้ าเร็จการศึกษาผ่าน
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (เฉพาะสาขาท่ีเข้ารับ
การทดสอบ) 
12. จ านวนรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในระดับชาติและระดบันานาชาติ 

100 
 
 

85 
 
 
 
 

70 
 

70 
 
 
5 

- หัวหน้างานวัดผล 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- หัวหน้างานพัฒนาฯ 

9. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

13. ร้อยละของผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
14. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
 
 

80 
 

ดีมาก 

- หัวหน้างานวัดผล 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

22 



 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปี 

2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
10. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศและรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี 

15. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
16. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษารู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

60 
 

80 

- หัวหน้างานวัดผลฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

11. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
18. จ านวนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
19. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

80 
 

30 
 

5  ดาว 

- หัวหน้างานทวิภาคี 
- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 
- หัวหน้างานความร่วมมือ 

12. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะกระบวน 
การคิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียน
โปรแกรม (Coding) 

20. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะกระบวนการ
คิดเน้นล าดับขั้นตอนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม 
(Coding) 

65 -หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
-หัวหน้าแผนกวิชา 

13. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกการรักชาติเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

21. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการด้านการรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

80 - หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

14. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
กีฬาและนันทนาการ 

22. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
23. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
24. จ านวนกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
25. จ านวนกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

80 
 

80 
 
 
2 
2 

- หัวหน้างานกิจกรรม 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

15. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

26. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
27. จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม 

80 
 
2 

- หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

16. มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

28. ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

80 - หัวหน้างานความร่วมมือ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

17. มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

29. จ านวนหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
อิสระ 

1 - หัวหน้างานทวิภาคี 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

17. สถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

30. ร้อยละของห้องเรียนท่ีมีสื่อและเทคโนโลยี 100 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- หัวหน้างานวิทยบริการฯ 
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

18. ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

31. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

80 - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- หัวหน้างานวิจัยฯ 

19. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางที่ทันสมัย 
(Smart  classroom) 

32. จ านวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 1 - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
- งานวิทยบริการฯ 

20. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

33. ร้อยละของงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นในการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
34. ร้อยละของคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีความทันสมัย 
35. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 
 

100 
 

ดีมาก 

- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปี 

2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
21. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการท างานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
ด้านวิชาชีพ 

36. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 

5 - หัวหน้างานวิจัย 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

22. การเผยแพร่และให้บริการงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
ด้านวิชาชีพ 

37. ร้อยละของชิ้นงานท่ีได้รับการเผยแพร่เทียบกับ
จ านวนชิ้นงานท้ังหมด 
38. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ 

100 
 

ดีมาก 

- หัวหน้างานวิจัย 
- หัวหน้าแผนกวิชา 

23. มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา
วิชาชีพกับหน่วยงานองค์กร สถาบัน
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ 

39. ร้อยละของสถานประกอบการ องค์การ สถาบันท่ีลง
นามความร่วมมือเพิ่มขึ้น 

5 - หัวหน้างานความร่วมมือ 
- หัวหน้างานทวิภาคี 

24. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

40. ร้อยละของความร่วมมือ ในการระดมทรัพยากรท่ี
เพิ่มขึ้น 
41. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 

5 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- หัวหน้างานทวิภาคี 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
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2.4  ประวัติ  ควำมเป็นมำ  และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
 1.  ประวัติ  ควำมเป็นมำ  ของวิทยำลัยฯ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เดิม ชื่อ โรงเรียนช่างเย็บผ้า  เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481  
รับนักเรียนส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เข้าศึกษาในหลักสูตรประโยค  อาชีวศึกษา  หลักสูตร 2 ปี  ในปี 
พ.ศ. 2491  เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีการช่างสตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช  และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษา สังกัดส ถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ขณะนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ 3 แห่ง ได้แก่  
1. พ้ืนที่ซึ่งจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้  ตั้งอยู่เลขท่ี 1076 ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ 5 ไร่  2 งาน 36  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารจ านวน 7 หลัง ได้แก่ อาคาร  3  ชั้น  
จ านวน  2  หลัง  อาคาร  4  ชั้น  จ านวน  2  หลัง  อาคาร  5  ชั้น  จ านวน 3 หลัง  และอาคารอเนกประสงค์      
จ านวน  1  หลัง  

2. พ้ืนที่ซึ่งก่อสร้างเป็นบ้านพักครู  ตั้งอยู่ ณ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีพ้ืนที่ 15  ไร่เศษ  ประกอบด้วย  บ้านพักครู จ านวน  28  หลัง   
 

3. พ้ืนที่ซึ่งเตรียมขยายเป็นวิทยาเขต เขต 2  ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช – 
ปากพนัง (4013)  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้รับการบริจาคจากนางวันธนี  
ชาญสวัสดิ์  จ านวน  38  ไร่  1 งาน  39 ตารางวา  และสมาคมครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
จัดซื้อเพ่ือบริจาคเพ่ิมเติมอีก 5 ไร่  รวมเป็น 43 ไร่ 1 งาน 39  ตารางวา  ขณะนี้ วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช       
ได้ด าเนินการท าถนนทางเข้า ความยาว  410  เมตร  สว่นงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาจัดสรรให้ในโอกาสต่อไป 
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 2.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  ชื่อภำษำอังกฤษ  Nakhonsithammarat  Vocational  College 
  ที่ตั้งสถำนศึกษำ   เลขที่ 1076  หมูที่  -  ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  อ าเภอเมือง 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัส  80000 
  โทรศัพท์ โทร.  075-356156 
  โทรสำร  โทร.  075-341070 
  เว็บไซต์  Home  page :  http :/www.nvc.ac.th 
  อีเมล  E-mail : nakhonsi@nvc.ac.th 
 
  เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
  5  ไร่  2  งาน  36  ตารางวา 
  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  7  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 120 ห้อง ได้แก่ 

1. อาคาร  1 จ านวน    1 หลัง 40 ห้อง 
2. อาคาร  2   จ านวน  1 หลัง 23 ห้อง 
3. อาคาร  3   จ านวน  1 หลัง 14 ห้อง 
4. อาคาร  4 จ านวน  1 หลัง 13 ห้อง 
5. อาคาร  5 จ านวน  1 หลัง   8 ห้อง 
6. อาคาร  6 จ านวน   1 หลัง 11 ห้อง 
7. อาคาร  7 จ านวน   1 หลัง 11 ห้อง 

 
สีประจ ำโรงเรียน  “ แดง-ด า” 
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 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ   ฝ่ำยวิชำกำร 
 นำงสุภำณี  ภำรพบ   นำงวณี  ฤทธิผล   นำยสมพงศ์  วรรณถนอม   นำงนรินทร์  นวลเจริญ 
           

 งำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนวำงแผนและงบประมำณ   งำนกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษำ   แผนกวิชำสำมัญ 
 นางสุนิสา  พละศกึ   นางวณี  ฤทธิผล   นายรพีพัฒน ์ พรหมดนตร ี   นางสาวสรัญญา  นนทโชต ิ
           

 งำนบุคลำกร   งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ   งำนครูท่ีปรึกษำ   แผนกวิชำสัมพันธ ์
 นางสาวสกุาญจน์ดา  ย่ีสุ่นแซม   นายทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร   นางมาลัย  ชขูันธ ์   นายสมโชค  ทิพย์มณ ี
           

 งำนกำรเงิน   งำนควำมร่วมมือ   งำนปกครอง   แผนกวิชำอำหำรฯ 
 นางกรรณกิา  แซ่ตั่น   นางนุชนาถ  หนุมาศ   นายสมพงศ์  วรรณถนอม   นางสาวจนิดาหรา  ข าคม 
           

 งำนบัญช ี   งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน   แผนกวิชำคหกรรมฯ 
 นางสาวรชันีวรรณ  ศรทีองเพิง   นางสาววัชรี  ฮัน่วิวฒัน ์   นางพัชรีย์  ทองขวัญ   นางณัตฐิา  เพช็รแก้ว 
           

 งำนพัสด ุ   งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ   งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ   แผนกวิชำผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย 
 นายปิยวิทย์  หนุมาศ   นางวรณัน  พงษ์จีน   นางวัลน ี บุญศร ี   นางอารี  มีบุญมาก 
           

 งำนอำคำรสถำนท่ี   งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ   งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน   แผนกวิชำกำรบัญช ี
 นายภักดี  เรอืงศร ี   นายคมกริช  พลเดช   นางเพ็ญศรี  ตนัติสทุธิเวท   นางรุ่งฤดี  ไพโรจน ์
           

 งำนทะเบียน         แผนกวิชำกำรตลำด 
 นางสาวกัณฐกิา  แสงสุวรรณ         นางเบญจง  วรรณมาศ 
           

 งำนประชำสัมพันธ ์         แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร 
 นายทวีศกัดิ์  หนูทิม         นางทวรีัตน์  อิสรธราดล 
 
           

 
          แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นางสาวนฤมล  ตรีตรง 
           

          แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          นายสุขุม  แป้นศร ี
           

          แผนกวิชำกำรจัดกำรท่ัวไป 

          นางสาวปานทิพย์  จันทรเรืองฤทธ์ิ 
           

          แผนกวิชำโรงแรมและบริกำร 
          นางสาวจตพุร  กิจผลิต 
           

          แผนกวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 

          นางสาวพรศรี  สขุสบาย 
           

        
 

  แผนกวิชำภำษำต่ำงประเทศ 

          นางนนัทรัตน์  ชนะช ู
                             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

          นางนรินทร์  นวลเจริญ 
                     งำนวัดผลและประเมินผล 
          นางทวรีัตน์  อิสรทราดล 
           

          งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
           นางกนัป์หา  เก้าเอี้ยน 
            

          งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
          นางสาวจตพุร  ตรีตรง 
           

          งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
           นายสุรพล  รังสฤษตกิุล 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัย 
นำยสมบูรณ์  ชดช้อย 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

2.5 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 
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ภำคผนวก 



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการลด

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ยกระดบัคุณภาพ ทุนปัญญาชาติ Ficit Center อุดหนุนรายได้ ปัญหาการ

งบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะสัน้ สิง่ประดษิฐ์/ วจิยัสร้าง รวม การจดัการ 100,000 500,000 ระหวา่งเรียน ออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น เงินรายได้
หุน่ยนต์ องค์ความรู้ อาชวีศึกษา 200,000 40,000 บกศ.

ระบบทวภิาคี

250,000

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ -           37,743,000 37,743,000   -                    37,743,000   
เงินวิทยฐานะ -           2,931,600   2,931,600     -                    2,931,600     
เงินประจ าต าแหน่ง -           -            -              -                    -              
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -           1,881,600   1,881,600     -                    1,881,600     
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -           823,440     823,440       -                    823,440       
เงินอื่นๆ -           -            -              -                    -              
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -           2,082,360   2,082,360     -                    2,082,360     
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ -           104,118     104,118       -                    104,118       
ค่าจ้างชั่วคราว -           -            -              5,787,120           5,787,120     
งบด าเนินงาน
   - ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ า) -           -            -              -                    -              
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 200,000     -            200,000       800,000              1,000,000     
เงินค่าสอนพิเศษ -           2,340,000   2,340,000     5,660,000           8,000,000     
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ -           -            -              -              
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และลจ.เต็มขั้น -           -            -              -              
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -           -            -              -              
   - ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า) -           2,012,460   2,012,460     -           2,012,460     
ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค -           -            -              50,000               50,000         

ผลผลิต โครงการ
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563)  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

6.โครงการ 7.โครงการ 8.โครงการ 9.โครงการ 10.โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม เตรียมความพร้อม เรียนตอ่ ป.ตรี ทนเฉลมิราช วจิยัเพ่ือถ่าย ศูนยฝึ์กอบรม

งบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะสัน้ สิง่ประดษิฐ์/ วจิยัสร้าง รวม สูป่ระชาคม สายปฏบิัตกิาร กุมารี ทอดเทคโนโลยี อาชพีในสถาน รวมทั้งสิ้น เงินรายได้
หุน่ยนต์ องค์ความรู้ อาเซียน 60,000 22,500 400,000 ศึกษา บกศ.

200,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 600,000     -            600,000       1,000,000           1,600,000     
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 200,000     -            200,000       200,000              400,000       
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -           200,000     200,000       400,000              600,000       
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 100,000     -            100,000       100,000              200,000       
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ -           18,000       18,000         -                    18,000         
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 18,000      12,000       30,000         312,000              342,000       
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100,000     -            100,000       100,000              200,000       
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง -           -            -              -                    -              
   - ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 300,000     -            300,000       300,000              600,000       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -           -            -              400,000              400,000       
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,400      -            46,400         53,600               100,000       
วัสดุการศึกษา 1,626,000   1,626,000     -                    1,626,000     
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 50,000      -            50,000         -                    50,000         
วัสดุงานบ้านงานครัว 32,000      -            32,000         68,000               100,000       
วัสดุห้องสมุด -           -            -              20,000               20,000         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000     -            300,000       300,000              600,000       
วัสดุก่อสร้าง -           -            -              100,000              100,000       
วัสดุการเกษตร -           -            -              30,000               30,000         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000     -            100,000       -                    100,000       
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) -           1,400,000   1,400,000     2,600,000           4,000,000     
ค่าโทรศัทพ์
ค่าน้ าประปา
ค่าไฟฟ้า

ผลผลิต โครงการ
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563)  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

11.โครงการ 12.โครงการ 13.โครงการ 14.โครงการ 15.โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม เสริมสร้าง ขยายโอกาสทาง จดัหาบุคลากร ผลติพัฒนา อาชวีศึกษา

งบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะสัน้ สิง่ประดษิฐ์/ วจิยัสร้าง รวม คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาวชิาชพี สนับสนุนคืน เสริมสร้างคุณ มาตรฐานสากล รวมทั้งสิ้น เงินรายได้
หุน่ยนต์ องค์ความรู้ 100,000  (ระยะสัน้) ครูให้นักเรียน ภาพชวีติครูฯ 300,000 บกศ.

300,000 500,000 300,000

งบลงทุน
   3.1 ครุภัณฑ์ -           -            -              -                    -              
......................................
......................................
   3.2 ส่ิงก่อสร้าง -           -            -              -              
.....................................
.....................................
งบเงินอุดหนุน

   - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์
   - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
   - อุดหนุน อศ.กช.
   - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
   - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ 30,858,000  -            30,858,000   -                    30,858,000   
ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน
   - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
   - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุดสาหกรรม
   - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
   - อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้
   - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรรม
   - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
   - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563)  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

11.โครงการ 12.โครงการ 13.โครงการ 14.โครงการ 15.โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม เสริมสร้าง ขยายโอกาสทาง จดัหาบุคลากร ผลติพัฒนา อาชวีศึกษา

งบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะสัน้ สิง่ประดษิฐ์/ วจิยัสร้าง รวม คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาวชิาชพี สนับสนุนคืน เสริมสร้างคุณ มาตรฐานสากล รวมทั้งสิ้น เงินรายได้
หุน่ยนต์ องค์ความรู้ 100,000  (ระยะสัน้) ครูให้นักเรียน ภาพชวีติครูฯ 300,000 บกศ.

300,000 500,000 300,000

งบรายจ่ายอ่ืน
   เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 200,000     200,000       -                    200,000       
   คืนครูให้นักเรียนฯ 235,200     235,200       -                    235,200       
   เร่างประสิทธิภาพครูฯ 189,600     189,600       -                    189,600       

โครงการ

ผลผลิต โครงการ
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563)  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ


