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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม  ประชากร   
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ซึ่งมีผลต่อการจัดการศึกษา  และพบว่ารัฐได้มีการประกาศนโยบาย
ด้านการศึกษาไว้หลายแหล่ง  กอปรด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  โดยนโยบายนั้นจะเป็นทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ  การน าองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งวิจิตร  ศรีสะอ้าน 
(2549 : 8)   ได้เปรียบนโยบายเสมือนเข็มทิศ และหางเสือในการเดินเรือ ที่จะพาเรือไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ได้  
การบริหารจัดการศึกษาที่ดี  และประสบความส าเร็จในอนาคตนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลในองค์กร สิ่ง
ที่ส าคัญคือต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือการด าเนินงานการบริหาร  และในสถานศึกษาจะต้องท าแผนพัฒนา
การศึกษาเพ่ือเป็นคู่มือที่จะด าเนินการจัดการศึกษาและตามภารกิจของวิทยาลัย   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่ง  ที่ช่วยให้วิทยาลัย ด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ตามระยะเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ช่วยในการบริหารทรัพยากร  บุคคล  และงบประมาณเกิดประโยชน์  และเป็นผลต่อหน่วยงาน   
ซึ่ งสามารถสรุปประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์ได้   ดั งนี้  1 ) มีทิศทางการบริหาร และพัฒนาที่ชัดเจน                   
2)  มีกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 3)  มี
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ดร.จักษวัชร        ศิริวรรณ    
(https://www.gotoknow.org/posts/437659)  กล่าวถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์   ไว้ดังต่อไปนี้ 
1) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการก าหนดแผนยุทธศาสตร์นั้น   ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 2) แผน
ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้หน่วยงาน ในภาครัฐกิจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีส่วนเอ้ืออ านวยความส าเร็จและ      ความล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์การ 3) แผนยุทธศาสตร์
เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติ   ที่ ช่ วยส่ งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management, NPM)  ที่ให้ความส าคัญ  การปรับปรุง   การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐกิจยังต้องด าเนินงานตามแนวทาง การบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ด ีหรือธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปัจจุบัน  4) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบ



ของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based 
Budgeting)  5) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่ ๆ ที่
หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 6) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
หลักการประชาธิปไตย ในแง่ของการมี                   ส่วนร่วม (Participation)  และ การกระจาย
อ านาจ (Decentralization) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  เป็นหน่วยงานภาครัฐ  ทีท าหน้าที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ   
พัฒนาการจัดการศึกษา  เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ  สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ  ตาม 
ภารกิจของการอาชีวศึกษา  และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของแผน
ยุทธศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี  
2558 – 2561  เป็นความร่วมมือกันวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ  โดยอาศัย  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา  การก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์  แผนงานตัวชี้วัด  โครงการ  เป้าหมาย  ระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นกรอบในการปฏิบัติ และเป็น
คู่มือของผู้บริหารใช้ก ากับ และควบคุม              การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และระยะเวลาที่
ก าหนด  
 
1.2  วิสัยทัศน์ นโยบำยของรัฐบำล 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

 “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ทุกมิติ ทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้
จ่าย จะจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ 
การศึกษา ซึ่งเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ส าคัญในกรอบเวลาที่สั้น เพียง 5 ปี เป็นการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน ที่
ผู้น าประเทศต่าง ๆ นิยมท ากัน ส่งผลดีที่ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและเอกชนรับรู้ เพื่อด าเนินการ
ให้สอดคล้อง นักลงทุนต่างประเทศก็จะเห็นแนวทางท่ีแน่นอน จึงสะดวกต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 

 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
1.  จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 



โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
2.  ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
จ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
3.  ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วม
จัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
4.  พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
5.  ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.  ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
8.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้ง
ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
9.  สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล และกำร
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 



10.  ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ  เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
1.3  แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 1.  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของ
คนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 2.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การ
บริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความ
ไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้น
ความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นปัญหาสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหา
ได้   
 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะ



หน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดใน
การระวังตรวจสอบ 
 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 4.  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประ
ขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น



เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 5.  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน
การกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม 
 6.  นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาว
ที่ต้องวากรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน า
โครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็น
โครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในแวดวงการก่อสร้าง วงการ
อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต 
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น 
ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน
บางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาด



แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 
2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะ
สามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้
มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก 
ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มี
ฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่ง
จ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลือ
งบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. 
และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้
ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตรา
ค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบ
รางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคง
บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน  2 
เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
แบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถ



ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 7.  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่
โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่าน
การค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก 
และบ้านคลองใหญ่ 
 8.  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการ
พัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้าน
พลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 9.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น 
ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 



 10.  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ี
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น
การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็น
ส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 
อีกท้ังจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดย
มิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  11.  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน
ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีเปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้ง
องค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย
และรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
 
1.4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กระทรวงศึกษำธิกำร (2558) 
 วิสัยทัศน์ 



 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยสามารถเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 พันธกิจ 
 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
         ยุทธศำสตร์ 
 1.  การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่ประชาชน     
 2.  การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม    
 3.  การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ    
 4.  การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 5.  การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ    
 6.  การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ    
 7.  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
 8.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
 9.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
 เป้ำประสงค์ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ
สมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย      
 3.  นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
 4.  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 5.  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 6.  ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 
 7.  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 8.  ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
 9.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
 10.  หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 11.  ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 



 12.  นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
 13.  หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
1.5  นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
  

  "5 นโยบำยทั่วไป 7 นโยบำยเฉพำะ และ 10 นโยบำยเร่งด่วน" 
 

 5 นโยบำยทั่วไป 
 1.  การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ  และ     
ความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ         การ
แข่งขัน ของประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติ    แห่งชาติ 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคง ยั่งยืนในระบบ
การศึกษาของไทย 
 2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน  ทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก   และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน การด าเนินชีวิตได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 3.  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  จะต้องให้ความส าคัญ
กับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่า และสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
 4.  การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
 5.  การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการ บูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  



ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 
 

 7 นโยบำยเฉพำะ    (ด ำเนินกำรให้เห็นผลใน 1 ปี) 
           1.   การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  1.1  การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  1.2  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่อย่าง
จริงจัง 
  1.3  สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
  1.4  มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  1.5  มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
  1.6  สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
องค์การสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการด ารงความต่อเนื่อง
ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  2.1  โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
  2.2  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.3  สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคม
วัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม 



 3.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  3.1  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.2  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
  3.3  มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทาง
การศึกษา เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3.4  มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อ
ภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล และอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดท าความตกลงร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 
  3.5  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์
ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันใน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
          4.  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  4.1  มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อ
การเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
  4.2  ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
  4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.4  สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.5  มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับ



การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
          5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  5.1  น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
หลักในการด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  5.2  การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความ
คุ้มค่า ความจ าเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ความเท่าเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
  5.3  มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาค
มากขึ้น 
  5.4  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  6.1  สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน
และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
  6.2  สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  6.3  หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
  6.4  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การได้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้
ทันต่อเหตุการณ์ 
  6.5  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ



ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 7.  การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  7.1  มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
และเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษา
แห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป 
  7.2  มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการ
ต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการ
สอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
  7.3  สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุป
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง 
ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 
 

 10  นโยบำยเร่งด่วน     (ด ำเนินกำรให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
 1.  เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
          2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  2.1  มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  2.2  ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง 3 เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
          3.  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา 
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมาก



ขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  3.1  มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.2  มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
          4.  ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  4.1  มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 
ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพ่ือการท างาน 
การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  4.2  น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐาน
และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
          5.  เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  5.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
  5.2  สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 
          6.  เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากข้ึน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  6.1  มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
  6.2  มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

 7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากร
ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  7.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  7.2  สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิม
โอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
          8.  เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้
เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้ง
ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  8.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
  8.2  มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  9.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
  9.2  มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

10.  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  10.1  มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
  10.2  มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็น
รูปธรรม 
  10.3  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดย
สามารถรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 



  10.4  มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  10.5  สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 

          กำรขับเคลื่อนและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  
          1.  นโยบายทั่วไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานทั้งปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดของ 
ศธ. 
          2.  สป. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๘ รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตินโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี (นโยบายเฉพาะและนโยบายเร่งด่วน) 
ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้
หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 
          3.  หน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
          4.  สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  4.1  จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุกไตรมาสของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.57 และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.58) 
  4.2  จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด 3 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2558 (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.57) 
  4.3  การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
 
1.6  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 



 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ภำรกิจและนโยบำย 
 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1.  ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
  1.1  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
  1.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลยัที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 
  1.3  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
  1.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
  1.5  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 
นักเรียน และผู้ปกครอง  
 2.  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
  2.2  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
  2.3  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
  2.4  ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  2.5  มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 



อาทิ ปิโตรเคม ีการสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็ว
สูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยวโรงแรม ฯลฯ 
  2.6  ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
  2.7  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ 
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
  2.8  จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
  2.9  เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 3.  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
  3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู รุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
   - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
   - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
   - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
   - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 
   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.2  ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี



ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
  3.3  เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษา 
อังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 4.  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  4.1  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
  4.2  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, 
การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
  4.3  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
  4.4  ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
  -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 
ฯลฯ  
  - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 
ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
1.7  แผนพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4 ปี 
 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา คือ ”
ศูนย์กลำงแห่งบูรพำวิถีสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  ฐำนอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมโดดเด่น  สินค้ำ
เกษตรเป็นเลิศ ท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข”  
เป้าประสงค์ คือ เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมม่ันคง ประชาชนเป็นสุข 
มีความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน และสากล และ ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 
 



ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 : เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC 
และตลาดโลก 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : 
 อุตสาหกรรมและพานิชยกรรมมีความเจริญเติบโตและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย กรรมเพ่ือเตรียมเข้าสู่ 
AEC 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฝีมือแรงงาน และสร้างนวัตกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 5) 
 ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3) 
 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ 5) 
 

ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
  เกษตรปลอดภัย 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : 
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ : 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
พัฒนา เพ่ิมผลผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย คิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและ OTOP ของจังหวัดที่มีความหลากหลาย 
ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ 3) 
ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 3) 



จ านวนพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ (ร้อยละ 3)   
 

ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้มำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : 
 พัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและชุมชนให้ได้ มำตรฐำน 
กลยุทธ์ : 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกจากการท่องเที่ยว 
  สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5) 
ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เพ่ิมขึ้น(ร้อยละ 5)  
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่/ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สินค้า OTOP ( 1 แห่งต่อ
ปี) 
ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่าง เหมาะสมและสมดุล
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
บูรณะพ้ืนฟู คู คลอง แม่น้ าและชายฝั่งทะเลไม่ให้เสื่อมโทรมมากว่าที่เป็นอยู่ 
เสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้หรือจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน ( 3 แห่ง) 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( 2 แห่ง) 
ร้อยละของจ านวนพ้ืนที่ป่าที่คงอยู่ ( ๒ ) 
ร้อยละท่ีลดลงต่อไปของมลพิษทางน้ าที่เกินมาตรฐานจ าแนกตามพ้ืนที่ ( 2 ) 
 

ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ : ประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์ : 



พัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันปราบปราม บ าบัด ฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติด  ที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน/ชุมชน 
ส่งเสริมโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา ความรู้ อาชีพ สุขภาพ และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการด ารงชีวิตที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลุกจิตอาสาของประชาชน/องค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาชนในสังคมทุกภาคส่วน
มีความสมานฉันท์ และประชาธิปไตย 
ตัวช้ีวัด 
สัดส่วนจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คนต่อ 1,000 คน 
ร้อยละของจ านวนผู้กระท าผิดลดลง (คดีอุกฉกรรจ์) ( ร้อยละ 3 ) 
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (อายุต่ ากว่า 20 ปี) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
อัตราป่วยและตายของปัญหาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง 
ร้อยละของครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.8  ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 1.  สภำพทั่วไปของจังหวัด 
 1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือ “แปดริ้ว” เป็นเมือง  อู่ข้าวอู่
น้ า อุดมสมบูรณ์ ที่ได้ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมีการน าปลาช่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้ว ค าว่า 
“ฉะเชิงเทรา” เพ้ียนมาจากค าเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คง
อาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอ านาจ
ปกครองแผ่นดินอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอ านาจการปกครองของขอมมาก่อน พ้ืนที่บางส่วนของ
เมืองฉะเชิงเทราเป็นชุมชนโบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) ปัจจุบันยังมีหลักฐานเป็นรอย
ถนนขอมตัดผ่านอ าเภอพนมสารคาม ตรงไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปได้ว่าชาวเมืองใน
สมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วย
อิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ าเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสียง
ก็เพ้ียนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย 
 

 1.2  ที่ตั้ง อำณำเขต 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข 304 และ
ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 หรือประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์
หมายเลข 34 แยกเข้าหมายเลข 314 และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 
 

 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่า



ตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณท่ีอยู่ถัดเข้าไปในพ้ืนที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือมี
สภาพพ้ืนที่ราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิศ
เหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
พนมสารคามและอ าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ า
บางปะกงไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ คือ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธิ์ และ
ออกสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร         
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจ าแนกลักษณะภูมิประเทศ ออกได้ 3 
เขตใหญ่ๆ คือ     
  1) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า เป็นบริเวณที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพราะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าเพ่ือการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า
จะครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 37.7 ของพ้ืนที่จังหวัด หรือประมาณ 2,042.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอ
ราชสาส์น อ าเภอคลองเขื่อน และบางส่วนของอ าเภอแปลงยาวและอ าเภอพนมสารคาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าบาง
ปะกงและสาขานี้จะมีชื่อเรียก อีกอย่างว่า “ที่ราบฉนวนไทย” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพราะท่ีราบลุ่มผืนนี้   เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่ส าคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 2) เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพ้ืนที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกและ
ทางเหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมาณร้อยละ 51.1 หรือ
ประมาณ 2,205.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ และ
บางส่วนของอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาว ความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้ าทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร ไม่
เหมาะแก่การท านา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด  
  3) เขตท่ีราบสูงและภูเขาเทือกเขาท่ีปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดลง ในเขต
ท้องที่ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 11.2 หรือประมาณ 1,174.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่
ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกียบ และบางส่วนของอ าเภอแปลงยาว 
 ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพ้ืนที่ ออกเป็น  3 ส่วน 
ดังนี้ 
 พื้นที่ส่วนที่ 1 เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้าน
โพธิ์ และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก ได้รับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การ
บริการและที่อยู่อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
ฉะเชิงเทรา 



 พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นพ้ืนที่ ฝั่งแม่น้ าบางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด) อยู่ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางส่วนของอ าเภอบางคล้า อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบ้านโพธิ์ซีกตะวันออก อ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยวซีกตะวันออก อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอราชสาส์น อ าเภอแปลงยาว อ าเภอสนามชัยเขต 
(บางส่วน)  ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ ขณะนี้มีเขื่อนทดน้ าบางปะกงใน
ท้องที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2543 ความจุต้นทุน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับ
อ าเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 พื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและแหล่ง ต้นน้ า ล าธาร  
ในปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม – สียัด เนื้อที่ 746,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.3 ก่อสร้างพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองสียัด ความจุ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแล้วเสร็จต้นปี 2543 เป็นแหล่ง
น้ าต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปาของชุมชน 
 

 1.4  ลักษณะภูมิอำกำศและฤดูกำล 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะอากาศร้อนชื้นเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบ
ตลอดปี แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้  พัด
ปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35 - 38 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 200 - 
300 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข้าวโพดและถ่ัวต่างๆ 
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกท าให้มี ฝนฟ้ า
คะนองเกือบทั่วไปและตกหนักบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง โดยมี
ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การท านาและปลูกไม้ผล ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมา
เป็นฝนที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่า
ตะเกียบ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ดังนั้นจึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตามฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก  
 - ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออก เฉียง
เหนือ พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกใน
ตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ าสุดเฉลี่ย 18 - 21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 
50 - 100 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว  ไม้ดอกและไม้ประดับ 
 สถิติข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศชลบุรี (ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้เคียงจังหวัด
ฉะเชิงเทรามากที่สุด เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีสถานีตรวจวัดอากาศ) ของกรมอุตินิยมวิทยาในคาบ 10 
ปี (พ.ศ.2538-2557) พบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 150.0 มิลลิเมตร ในเดือน



กรกฎาคม จ านวนฝนตกเฉลี่ย 117.4 วัน และมีค่าการระเหยเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ 172.1 
มิลลิเมตร 
 
 2.  ด้ำนกำรปกครอง 
 2.1  กำรปกครอง 
 จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ 91 ต าบล และต าบลในเขต
เทศบาล 2 ต าบล 892 หมู่บ้าน 32 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง 31 เทศบาลต าบล) 1 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 76 องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

อ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง 

ต ำบล 
(ปกครองท้องที่) 

ต ำบล 
(ในเขตเทศบาล) 

หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 



อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางคล้า 
อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางปะกง 
อ าเภอบ้านโพธิ์ 
อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอราชสาส์น 
อ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอท่าตะเกียบ 
อ าเภอคลองเขื่อน 

18 
8 
4 
10 
12 
17 
8 
3 
4 
2 
5 

1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

192 
56 
48 
148 
108 
73 
87 
31 
70 
47 
32 

2 
2 
4 
5 
10 
4 
4 
- 
1 
- 
- 

18 
7 
3 
9 
6 
12 
7 
3 
4 
2 
5 

รวม 91 2 892 32 76 
 
 

 2.2  จ ำนวนประชำกร 
 จ านวนประชากร ณ เดือนมีนาคม 2555 มีจ านวนทั้งสิ้น 680,873 คน แยกเป็นชาย 333,768 
คน เป็นหญิง 345,322 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 243,178 ครัวเรือน 
ที่มำ : ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 3.  สภำพสังคม 
  3.1  กำรศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี 
 ศักยภำพด้ำนสังคม 
  จังหวัดฉะเชิงเทรามี ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) อันดับที่ 16 ของประเทศ 
 กำรศำสนำ 
   ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีความนับถือในองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า คือ หลวงพ่อโสธร 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในจังหวัดมีจ านวนวัด 344 แห่ง ที่พักสงฆ์ 
50 แห่ง มีพระสงฆ์ 4,712 รูป สามเณร 907 รูป มัสยิด 64 แห่ง โบสถ์คริสต์ 8 แห่ง วัดจีน 2 แห่ง 
 วัฒนธรรมประเพณี ที่ส ำคัญ ประกอบไปด้วย งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว งานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ประเพณีการแห่ธงตะขาบ อ.บางปะกอง ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง อ.บางปะกง ประเพณีท าบุญกลางทุ่ง ไถ่ชีวิต
โคกระบือ อ.บ้านโพธิ์ ประเพณีกตัญญูต่อสายน้ า อ.บ้านโพธิ์ ประเพณีทองผ่าป่าน้ าเพ็ง อ.บางน้ าเปรี้ยว 
ประเพณีพิธีกรรมล้อมบ้าน (ฮีบ้าน) อ.พนมสารคาม ประเพณีท าบุญข้าวหลาม อ.พนมสารคาม ประเพณีวันสม



เดด็พระเจ้าตากสินมหาราช อ.บางคล้า ประเพณีข้ึนเขาเผาข้าวหลาม อ.แปลงยาว ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อ
เขากา อ.ท่าตะเกียบ ประเพณีแข่งวิ่งควาย  อ.ท่าตะเกียบ (จัดที่หมู่บ้านธรรมรัตน์ใน) ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.ท่า
ตะเกียบ ประเพณีแม่มด อ.ท่าตะเกียบ (บ้านอ่างเตย) ประเพณีเลี้ยงผีเขมร อ.ท่าตะเกียบ (บ้านอ่างเตย)  
ประเพณีเซ่นไหว้ตายาย อ.ราชสาส์น ประเพณีท่ีส าคัญของศาสนาอิสลาม ประเพณีตรุดอีดุลฟิตริ อ.บางน้ า
เปรี้ยว ประเพณีตรุดอีดุลอัดฮา อ.บางน้ าเปรี้ยวประเพณีการถือศีลอด อ.บางน้ าเปรี้ยว และประเพณีการเข้าสุ
นัด อ.บางน้ าเปรี้ยว 
ที่มำ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 3.2  กำรศึกษำ 
 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง จึงได้มีการส่งเสริม
และจัดตั้งสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เยาวชนในจังหวัดได้ รับการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริการแก่จังหวัดใกล้เคียง โดยในปี  2553จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถิติเกี่ยวกับ
การศึกษาดังนี ้
 - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนทั้งสิ้น 371 โรงเรียน แยกตามสังกัด คือ สังกัด
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 339 โรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
27 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โรงเรียน และอ่ืนๆ (สังกัดกรมการศาสนา โรงเรียน
วัดพระปริยัติธรรม สายสามัญ) 2 โรงเรียน จ านวนห้องเรียนรวม 4,593 ห้อง แยกเป็น ก่อนประถมศึกษา 893 
ห้อง ระดับประถมศึกษา 2,483  ห้อง มัธยมศึกษา 1,220 ห้อง จ านวนครู อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 5,728 คน แยก
เป็นชาย 1,707 คน และหญิง 4,021 คน จ านวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา 19,071 คน ประถมศึกษา 53,898 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 29,159 คน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 10,734 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับก่อนประถมศึกษา 20 
คนต่อห้อง ประถมศึกษา 19 คนต่อห้อง และมัธยมศึกษา 29 คนต่อห้อง 
 - ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แยกเป็น สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา มี จ านวน
รวม 7 แห่ง มีอาจารย์ รวม 394 คน นักศึกษา 13,831 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 1 แห่ง มี
อาจารย์ รวม 269 คน นักศึกษา 9,606 คน 
 - การศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 20,308 คน โดยแยกเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 269 คน การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 8,509 คน และการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ทักษะ ชีวิตและสังคม 11,503 คน มีผู้เรียน/นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 10,425 คน 
 

 3.3  บริกำรสำธำรณสุข 



 จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลประจ าต าบลจ านวน 135 
แห่ง โดยมีค่าเฉลี่ยการให้บริการรักษาพยาบาลต่อเดือนต่อครั้งที่เพ่ิมสูงขึ้น จาก 754.47บาทในปี 2551 เป็น 
1215 บาทต่อเดือนต่อครั้งในปี 2554 ประกอบกับค่าเฉลี่ยจ านวนวันในการให้บริการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลต่างเพ่ิมสูงขึ้นจาก 24.81 วันต่อครั้งในปีพ.ศ. 2551 เป็น 39.95 วันต่อครั้ง ในปี พ.ศ. 2554 
 
 
 

เฉลี่ยการให้บริการรักษาพยาบาล/เดือน (ครั้ง) เฉลี่ยการให้บริการรักษาพยาบาล/วัน (ครั้ง) 

ปี  2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

754.47 711 795.4 1215 24.81 23.36 26.19 39.95 
ที่มำ: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
 4.  สภำพเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ  249,141  ล้านบาท เป็นอันดับที่ต้นของประเทศไทย โดยในปี 2552 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทราลดลงจาก 283,674  ล้านบาท ในปี 2551 เท่ากับ 34,533 ล้านบาท  
โดยอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 4.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 ในปีที่แล้ว 
เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติการณ์การเงินโลกที่มีผลต่อการผลิตเพ่ือการส่งออก โดยการผลิตของ ภาคเกษตร  
หดตัวร้อยละ 13.4 เพ่ิมจากการหดตัวร้อยละ 4.1 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และ
การป่าไม้หดตัวลงร้อยละ 16.0 แต่สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 10.0 ส าหรับภาคนอกเกษตรหดตัวร้อยละ  
3.3 จากการขยายตัวร้อยละ 11.3  ในปีที่แล้ว สาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาเหมืองแร่เหมืองหิน สาขา
อุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม สาขาการให้บริการด้านชุมชน 
สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  และสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยสาขาที่การผลิตขยายตัวสูงขึ้น 
ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซม  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาตัวกลางทางการเงิน  
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและการบริการทางธุรกิจ  สาขาการศึกษาและสาขาบริการด้าน
สุขภาพและสังคม ส่วนสาขาไฟฟ้าก๊าซและประปา สาขาการบริหารราชการการป้องกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง 



 
แผนภำพโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรผลิต 

 
 
 ด้านรายได้ จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเก็บรายได้จ านวนทั้งสิ้น 1,214.141 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 
760.881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.87 เนื่องจากส านักงานสรรพากรพื้นที่และด่านศุลกากร จัดเก็บรายได้
สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 353.892 และ 408.210 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.56 และ 100.00 
ตามล าดับ โดยส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ จัดเก็บรายได้สูงขึ้น 353.892 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.56 และ
ด่านศุลกากรจัดเก็บรายได้สูงขึ้น 408.210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 
 ด้านรายจ่าย ปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคลังจังหวัดทั้งสิ้น 
8,656,789 ล้านบาท (รายจ่ายจริงปีปัจจุบัน 8,144.14 ล้านบาท และรายจ่ายปีก่อน 542.649 ล้านบาท) สูง
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 990.779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67 
 

หมำยเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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บทท่ี 2 
กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

2.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
 ภูมิหลัง 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เจดีย์ประจ ำวิทยำลัยฯ              
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง  ในพ้ืนที่ของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)  
บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ  มีองค์เจดีย์   ซึ่งมีมานานก่อนหน้าที่จะสร้างวิทยาลัยฯ  องค์เจดีย์สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่  4  มีลักษณะที่เรียกว่า “ทรงระฆัง”  เพ่ือใช้บรรจุอัฐิของพระยาวิเศษฤาไชย (ช้าง)  ซึ่งขณะนั้น
ท่านด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  พระยาวิเศษฤาไชย   เดิมชื่อ  ช้าง  มีน้องชายร่วม บิดามารดาเดียวกัน  
ชื่อเสือ สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเก่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  3)  ได้รับราชการเป็นหลวงจ่าเมือง  ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  4)  ได้รับเป็นพระก าภูภักดี  รับราชการมีความดี  ความชอบ  ได้เลื่อนยศเป็นพระพนม
สารณรินทร์พระยาวิเศษฤาไชย     เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่  ณ  วันขึ้น  5  ค่ า  เดือน  8  ปีมะเส็งเอกศก  
ศักราช  1213  ส าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพระยาวิเศษฤาไชย  ค้นพบบนจารึกแผ่นเงินที่เก็บ
รักษาไว้ในองค์พระเจดีย์  ของวัดเจดีย์  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้  เป็นที่เคารพสักการะ
ของเราชาวอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  จัดตั้งขึ้นเม่ือปี  2481 บนเนื้อที่  4  ไร่  3  งาน  98  ตารางวา ในนาม
โรงเรียนประถมช่างทอผ้า โดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 
ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม  6  ไร่  2 งาน  34.22 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 154  ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหสัไปรษณีย์  24000  โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2481 โดยกรมอาชีวศึกษาร่วมกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้า มีนายเสียง  จันทรวราฑิตย์  เป็นครูใหญ่ การเรียน การ
สอนได้ด าเนินการและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ  ดังนี้ 
พ.ศ. 2487   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้า รับผู้ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรช่างเย็บ
เสื้อผ้าจบแล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น 
 พ.ศ.  2491   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เปิดสอน 
 -  ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น  (ม.3) 
 -  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 
 -  ประโยคมัธยมศึกษาชั้นสูง  (เรียนต่อจาก ม. 6  อีก 3 ปี) 
 พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ  เปิดสอน  4  แผนก  คือ 
 -  แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
 -  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 



 -  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  (ไม้,หนัง,ทอ) 
 พ.ศ. 2511 ได้รับเงินงบประมาณ  550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคาร
เรียนและห้องพยาบาล (อาคาร 2) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น     
 พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทรา  ได้รับการยกฐานะ
ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 1  ตุลาคม  2519  (เดิม)  
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาเขต 2  โดยขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
เปิดสอน  2  คณะวิชา ได้รับเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท   
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียนและส านักงาน  คณะบริหารธุรกิจ  (อาคาร  3)   
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  1  หลัง 
 พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับ  ปวช. 20  หลักสูตร  1 1/2 ปี 
 พ.ศ. 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาเขต 2 แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับ  ปวส. 
  1.  สาขาวิชาเลขานุการ 
  2.  สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิมเติม เป็น 4 ประเภทวิชา 
  1.  สาขาวิชาพณิชยการ 
  2.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
และได้รับเงินงบประมาณ 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ (อาคาร 1) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง  
  
 พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาการบัญชี 
  2.  สาขาวิชาเลขานุการ 
  3.  สาขาวิชาการขาย 
  เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  3.  สาขาวิชาการตลาด 



  4.  สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
  เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
  2.  สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพ่ิมเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แทนแผนกวิชาธุรกิจ
การค้าต่างประเทศซึ่งไม่มี นักศึกษาสมัครเข้าเรียน)  ได้รับเงินงบประมาณ 4,000,000  บาท  
(สี่ล้านบาทถ้วน)  และใช้เงินบ ารุงการศึกษามาสมทบ  2,510,841 บาท  รวมเป็นเงิน 6,510,841  บาท  (หกล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และส านักงาน  (อาคาร 4)  มี
ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  1  หลัง   
 พ.ศ. 2534 ได้รับเงิน 10,700,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณ 4,000,000 
บาท  เงินบ ารุงการศึกษา 6,700,000 บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม  (อาคาร 5)  มี
ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น  1  หลัง 
 พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิม  1  แผนก  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  ได้รับเงินงบประมาณ  
16,650,000  บาท  (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรม
ศาสตร์  (อาคาร  6)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6  ชั้น  1  หลัง   
 พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาการโรงแรม 
 พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ  ปวส.  ภาคสมทบ 
  เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 
  เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (ม.6)   
 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับ  ปวช. (ทวิภาคี) สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 พ.ศ.  2546 เปิดสอนระดับ  ปวส. (ทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เบเกอรี่) 
 พ.ศ.  2547 เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
 
 
 
 
 แผนผังวิทยำลัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดประกอบผังบริเวณ 
หมำยเลข 1 อาคาร 4 ช้ัน อาคารเรียน,ปฏิบัติการ,ส านักงาน, 
                ห้องพยาบาล (อาคาร  1) 
หมำยเลข 2 อาคารส านักงานและงานวิทยบริการ  
               (อาคาร  2) 
หมำยเลข 3 อาคาร 3 ช้ัน อาคารเรียนแผนกบัญชี,ห้องส านักงาน      
                (อาคาร  3) 
หมำยเลข 4 อาคาร 4 ช้ัน อาคารอ านวยการ,อาคารเรียน 
                แผนกคอมฯ  (อาคาร  4) 
หมำยเลข 5 อาคาร 5 ช้ัน อาคารเรียน,ปฏิบัติการคณะศิลปกรรม  
                (อาคาร  5) 
หมำยเลข 6 อาคาร 6 ช้ันอาคารเรียน, 
                ห้องปฏิบัติการ คณะคหกรรมศาสตร ์(อาคาร 6) 
หมำยเลข 7 โรงอาหาร 
หมำยเลข 8 โรงอาหาร 

หมำยเลข 10 สนามกีฬา 
หมำยเลข 11 องค์พระเจดีย ์
หมำยเลข 12 เสาธง 
หมำยเลข 13 หอพระ 
หมำยเลข 14  ศาลพระภมู ิ
หมำยเลข 17 CVC Coffee House 
หมำยเลข 18 อาคารศูนย์ปฏิบัตกิาร 
                  อาหาร 
หมำยเลข 19 ลานจอดรถ 
หมำยเลข 20 อาคารไปรษณยี์เดมิ 
(ก าลังด าเนินการเป็นหอศลิป์) 
หมำยเลข 21 ป้อมยาม 
หมำยเลข 22 ห้องน้ า  ห้องส้วม 

  

 
 สถำนที่ตั้ง 
  เลขที่  154  ถ.มรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
  โทรศัพท์   0 3851 1142    โทรสาร  0 3851 3863 
 
 เว็บไซต์ของวิทยำลัย 
  www.cvc-ch.ac.th 
  E-Mail  :  webmaster@cvc-cha.ac.th 



 
 
2.2  คณะผู้บริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

 1.  นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 2.  นางยุพา พุกสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3.  นายช านาญ แสงทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 4.  นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 5.  นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.3  อัตรำก ำลังในปีงบประมำณ 2558 
 

 1.  ข้าราชการ 
 1.1  ฝ่ายบริหารในต าแหน่ง 5   คน 
 1.2  ครูผู้สอน 58 คน 
 2.  พนักงานราชการ 3 คน 
 3.  ลูกจ้างประจ า 5 คน  
 4.  ลูกจ้างชั่วคราว 56 คน 
   รวม 127 คน 
 
2.4  จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
 

 ประเภทวิชำ ปวช. ปวส. รวม 
 พาณิชยกรรม 1,251 499 1,750  
 คหกรรม 163 47 210  
 ศิลปกรรม 255 42 297   
 ระบบทวิภาคี (D.V.T.) - 7 7 
 รวมทั้งสิ้น 1,669 595 2,264 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 
 
2.5  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ  
 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี 



 2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี 
  
 ระบบปกติ 
 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
  -  สาขาวิชาการบัญชี 
   สาขางานการบัญชี 
  -  สาขาวิชาการตลาด 
   สาขางานการตลาด 
  -  สาขาวิชาการเลขานุการ 
   สาขางานการเลขานุการ 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
   สาขางานธุรกิจปลีกร้านสะดวกซ้ือ  
  ประเภทวิชำคหกรรม 
  -  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
   สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
  -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
  -  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
   สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
   สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
  ประเภทวิชำศิลปกรรม 
  -  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
   สาขางานวิจิตรศิลป์ 
  -  สาขาวิชาการออกแบบ 
   สาขางานการออกแบบ 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 



  -  สาขาวิชาการบัญชี 
   สาขางานการบัญชี 
  -  สาขาวิชาการตลาด  
   สาขางานการตลาด 
  -  สาขาวิชาการเลขานุการ 
   สาขางานการเลขานุการ  
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
  ประเภทวิชาคหกรรม 
  -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานการประกอบอาหาร 
  -  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
   สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ 
  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 
   สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
 ระบบทวิภำคี 
   

  -  สาขาวิชาการโรงแรม 
  -  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน) 
  -  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานการประกอบอาหาร) 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2553 

 
จุดเด่นของสถานศึกษา 
 1.  นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพในระดับดี 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนครบทุกคน 
 3.  นักเรียนมีกาพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศได้ดี 
 4.  นักเรียน นักศึกษาตระหนักในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มากยิ่งขึ้น 



 5.  นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจบการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 6.  วิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 7.  นักเรียน นักศึกษาสามารถจบแล้วมีงานท าได้ดีภายในระยะเวลา 2 ปี 
 8.  สถานประกอบการให้ความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจความรู้ความสามารถของนักเรียน 
นักศึกษา 
 9.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 10.  บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 11.  บุคลากรมีความมุ่งม่ันต่อการจัดการเรียนการสอน 
 12.  มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 13.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินงานและมีการร่วมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้อย่างหลากหลาย 
 14.  มีการดูแลและติดตามนักศึกษาอย่างทั่วถึงและชัดเจน 
 15.  วิทยาลัยมีการให้บริการวิชาชีพแก่สังคม ชุมชุนอย่างต่อเนื่อง 
 16.  ครู และนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน 
 17.  คร-ูอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานสิ่งประดิษฐ์และโครงการวิชาชีพที่
มีประโยชน์ 
 18.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้พื้นฐานงานวิจัย สามารถสร้างงานเก็บข้อมูลและสรุปผล 
 19.  ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 20.  บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยภาวะผู้น า โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์และน ามาผสมผสานเพ่ือก่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายใน ภายนอกสถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบ 
PDCA 
 21.  มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี เป็นขั้นตอน มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในให้
บุคลากรทุกคน รวมถึงจัดให้มีรายงานการประเมินตนเองในระดับบุคคลและระดับแผนกเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 22.  มีการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อกรรมการสถานศึกษา
และสามารถน าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐานและจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
 
จุดควรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 1.  จัดท าเกณฑ์การสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมให้มีรายละเอียดครอบคลุม 



 2.  ควรมีการจัดสอนเสริมให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 2.5 
 3.  เน้นการเรียนภาษาไทยและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้มากในระดับ ปวช. 
 4.  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้นักเรียน นักศึกษา 
 5.  ครูควรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามรายวิชาให้มากขึ้น 
 6.  ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 7.  ควรจัดหาครูผู้สอนเพ่ิมเติมหรืออาจแต่งตั้งครูผู้สอนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภายนอกร่วมเป็นครูผู้สอนของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
 8.  การจัดข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือรับรายการประเมินภายนอก 
 9.  ระบบติดตามผลและรวบรวมข้อมูล 
 10.  แผนกวิชาทางสาขาวิชาชีพควรเน้นให้นักเรียนผลิตผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยให้มากข้ึนและควรให้เข้ากรอบการพัฒนาภายนอก คือ ระดับ ปวช.  3 คน :  1 ชิ้นงาน และระดับ 
ปวส. 2 คน :  1 ชิ้นงาน เพราะที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษายังจัดท าเป็นกลุ่มใหญ่คือ 
กลุ่มละ 4-5 คน 
 11.  ครูผู้สอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 12.  ควรมีกิจกรรมแสดงบรรยากาศในการท างานเป็นแบบ Unity ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมมือ ร่วม
ตัดสินใจ และต้องประสานงานให้งานมีความสอดคล้องทุกหน่วยขององค์กร 
 13.  ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  เพ่ือแสดงความโดดเด่นของสถานศึกษาในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เช่น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
 14.  ควรมีบัญชีรายงานประเมินตนเองรายบุคคลและแผนกเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและน ามาใช้ใน
การอ้างอิง 
 
ทิศทำงกำรพัฒนำของสถำนศึกษำในอนำคต 
 1.  สถานศึกษาควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและประหยัด
ทรัพยากร 
 3.  ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มากข้ึน 
 4.  ควรพัฒนาให้ครูจัดท าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และพัฒนาการจัดท าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 

มำตรฐำน 
ผลกำรประเมินของ

คณะกรรมกำร 
ปีกำรศึกษำ 2553 

ระดับคุณภำพ 



มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 4.35 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.60 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 5.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 4.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้ง 7 มาตรฐาน 
  ดีมาก   ดี    พอใช้     ควรปรับปรุง   ต้องปรับปรุง 
  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
(รอบสำม พ.ศ. 2554 - 2558) 

 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
พบว่า ผลประเมินในภาพรวมมีมีค่าคะแนนเท่ากับ 86.48 เมื่อพิจารณาผลประเมินในกลุ่มตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานมีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 58.30  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
9.67 และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีคะแนนผลกาประเมินเท่ากับร้อยละ 18.51 
 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานตามกฎกระทรวง พบว่า มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.75 รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และมาตรฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษาครบตามเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดงว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. เห็นสมควรให้การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
จุดเด่นของสถานศึกษา 
 1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน โดยให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ภายในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 



 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการโดยใช้
เครือข่าย STD Network ตลอดจนมีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วางแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม และด้านการพนันและการมั่วสุม ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเน้นให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม 
  
จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 1.  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่น าไปใช้ประโยชน์มีน้อยเมื่อเทียบ
กับจ านวนผู้เรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง 
 2.  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของครูที่น าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย 
 3.  การให้บริการวิชาชีพหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตรงตามสาขาวิชาของ
ผู้เรียนมีจ านวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรวางแผนการด าเนินการด้านการบริการวิชาการในแต่ละสาขาวิชา/สาขางานอย่างชัดเจน 
 2.  ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขางานจัดบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนสาขา
งานให้ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ 
 3.  ควรจัดบริการวิชาการในสาขางานที่มีนักศึกษาจ านวนน้อยร่วมกับสาขางานอ่ืน โดยพิจารณา
ด าเนินงานในโครงการที่สามารถด าเนินการร่วมกันได้ 
 4.  ควรให้นักศึกษาทวิภาคีได้ร่วมด าเนินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 
 5.  สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีในสาขางานที่เปิดสอนมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และปฏิบัติจากการท างานจริง 
 6.  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีการสรรหาอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 7.  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและน าผลการประเมินมา
ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 8.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและหลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน เพ่ือให้มีผู้เรียน
มากขึ้นหรือมีความร่วมมือโดยท าหลักสูตรคู่ขนานกับโรงเรียนในพื้นที่ 
 
 
 
 



 
  
 
9.  ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขอทุนวิจัยภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดยด าเนินการในลักษณะของทีมงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 
 10.  ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู บุคลากร ทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล ให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 11.  ควรด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 12.  ควรด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความถนัดหรือความช านาญของวิทยาลัย และ
ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในระดับชาติ 
 13.  ควรด าเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุกโครงการ 
 14.  ด าเนินการเช่าพ้ืนที่เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 สถานศึกษารางวัล 3D ปีการศึกษา 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    
1.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75.28 3.76 ด ี

2.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ร้อยละ 87.08 4.35 ด ี
3.  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นท่ี
ยอมรับ 

ร้อยละ 87.08 4.91 ดีมาก 

4.  ผลงานท่ีเป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 36.50 1.83 ต้อง
ปรับปรุง 

5.  ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
ของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 51.14 2.56 พอใช้ 

6.  ผลการให้บริการวิชาการและวชิาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน 

ร้อยละ 83.33 4.17 ด ี

7.  ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง ร้อยละ 94.44 4.72 ดีมาก 
8.  ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรมการและผู้บริหารสถานศึกษา    



    8.1  ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    8.2  ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

8.00 คะแนน
8.00 คะแนน 

4.00 
4.00 

ด ี
ด ี

9.  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 
10.  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.00 คะแนน 4.50 ด ี
11.  ผลการบรหิารความเสีย่ง 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 
12.  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพ 9.00 คะแนน 4.50 ด ี
13.  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐำน  58.30  

ตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
14.  ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจดุเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา 
    14.1  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศึกษา 
    14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้หรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

10.00 คะแนน 
 

9.33 คะแนน 

 
 

5.00 
 

4.67 

 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  9.67  

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม    

15.  ผลการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 9.00 คะแนน 4.50 ด ี
16.  ผลการพัฒนาคณุภาพคร ู 9.34 คะแนน 4.67 ดีมาก 
17.  การพัฒนาสถานศึกษา ให้เปน็แหล่งเรียนรู ้ 8.67 คะแนน 4.34 ด ี
18.  การสร้างการมสี่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  18.51  
ผลรวมคะแนนการประเมินของทกุตัวบ่งช้ี  86.48 ด ี

 
ผลรวมคะแนนการประเมินของทกุตัวบ่งช้ี มีค่าตั้งแต่ 70 คะแนนข้ึนไป  ใช่  ไม่ใช่ 
ผลรวมคะแนนการประเมินของกลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน (1-13) มีค่าตั้งแต่ 42 คะแนนข้ึนไป  ใช่  ไม่ใช่ 
ผลการด าเนินงานอย่างน้อย 16 ตวับ่งช้ี มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
ตั้งไม่มตีัวบ่งช้ีใดอยู่ในระดับคณุภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน"  ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาในภาพรวม :   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 สรุปผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
กลุ่มประเภทตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 1-13 70 58.30 



ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 14 10 9.67 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 15-18 20 18.51 

ภำพรวม  100 86.48 
 

 ระดับคุณภำพ : ดี 
 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานกฎกระทรวง 

มำตรฐำนกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 
ผลการจัดการศึกษา 1-6 และ 14-16 4.04 ด ี

การบริหารจัดการศึกษา 8-11 และ 17-18 4.55 ดีมาก 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 7 4.72 ดีมาก 

การประกันคุณภาพภายใน 12-13 4.75 ดีมาก 

บทท่ี 3 
กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ พ.ศ. 2558-2561 

 
3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาได้ด าเนินงานโดยหลักการ PDCA โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  เสนอขออนุมัติโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พ.ศ. 
2558-2561 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 3.  ประชุมชี้แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 4.  ก าหนดแผนงานด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2558-2561 
 5.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จุดประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานโครงการ 
 6.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.  จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558-2561 
 8.  การจัดท าประกาศสาธารณะ และลงนามการใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ 
 9.  การใช้แผนยุทธศาสตร์/การเผยแพร่ 



 10.  กระจายยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสู่ฝ่าย/แผนก/งาน/บุคคล (จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับฝ่าย/
แผนก/งาน/บุคคล) 
 11.  ก ากับ ติดตามการใช้แผนยุทธศาสตร์ 
 12.  ตรวจสอบความเชื่อมโยงโครงการตามยุทธศาสตร์กับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 13.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ 
 14.  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ 
 15.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาฯ 
 16.  ปรับปรุง แก้ไข กลยุทธ์/แผนงานโครงการวิทยาลัยฯ 
 17.  ก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน 
 18.  การปรับแผนตามนโยบายเร่งด่วน 
 
3.2  กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ โดยเทคนิค SWOT 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1.  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาชีพที่สอน 
 2.  นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษา 
 3.  ครูมีประสบการณ์ในการสอน 
 4.  วัสดุฝึกมีความครบถ้วน เพียงพอต่อนักเรียน 
 5.  มีเงินรายได้สถานศึกษา มีจ านวนที่เพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษา 
 6.  จัดหลักสูตรตรงตามความต้องการของชุมชน 
 7.  ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 8.  สามารถระดมเงินและทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาวิทยาลัยฯ 
 9.  มีวัสดฝึก (สผ.1) เพียงพอ 
 10.  เป็นสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม 
 11.  บุคลากรมีความรับผิดชอบ (admin) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 1.  สัญญาณอินเทอร์เน็ต - wifi ไม่เสถียร 
 2.  ครูมีคาบสอน มากกว่า 30 คาบต่อสัปดาห์ และมีภาระงานมาก 
 3.  ห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 4.  ผู้ใช้ไม่ให้ความส าคัญกับระบบ RMS 
 5.  ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ 
 6.  อุปกรณ์การเรียนไม่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการต่างๆ 



 7.  สิ่งแวดล้อมทางเสียง ฝุ่นเป็นมลพิษต่อบุคลากร 
 8.  สภาพแวดล้อมในห้องเรียนช ารุด ทรุดโทรม 
 9.  ขาดการประสานงานระหว่างงานต่างๆ 
 10.  ห้องเรียนไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพไม่พร้อมกับการใช้งาน 
 11.  ขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น สื่อ 
 

 โอกาส (Opportunities) 
 1.  การคมนาคมสะดวก 
 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กรุงเทพฯ 
 3.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 4.  นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา 
 5.  รัฐบาลให้การสนับสนุนมาก 
 6.  มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 7.  มีตลาดแรงงานรองรับอย่างเพียงพอ 
 8.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
 9.  มี พรบ. การอาชีวศึกษา 
 10.  นโยบายของรัฐให้การส่งเสริม สนับสนุนด้านการอาชีวศึกษา 
 

 อุปสรรค (Treats) 
 1.  นโยบายการบริหารขึ้นกับการเมือง 
 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข เช่น ร้านเกม 
 3.  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย 
 4.  ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัย 
 5.  สอศ. ก าหนดนโยบายโดยไม่ค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา 
 6.  มีมลพิษทางด้านเสียง ฝุ่น ควัน จากการจราจรโดยรอบ 
 7.  มีการเผยแพร่เทคโนโลยีจากแหล่งภายนอกท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 8.  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศบ่อย 
 9.  ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น 
 10.  มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ปัญหาสังคม ยาเสพติด 
 
3.3  กำรก ำหนดปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่ำนิยม วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

 ปรัชญำวิทยำลัย 
  "ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล 
 



 อัตลักษณ์  
  "เป็นคนดี มีทักษะสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม" 
 

 เอกลักษณ์ 
  "วิชาชีพเชี่ยวชาญ บริการเป็นเลิศ" 
 
 ค่านิยม 
  "CHANGE : Collaboration, Hospitality, Attitude, Nationalist, Green, Excellence" 
 
3.4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  "มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อผลิตก าลังคนคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21" 
 

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategle Goal) 
 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ และการจัดกาทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 3.  เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปรญิญาตรีสายเทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะ
วิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
 
 
 
 
 พันธกิจ (Mission) 
 

 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 2.  ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรับใช้สังคม 
 3.  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
 5.  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่มีทักษะการคิด และการท างานเป็นทีม และมีสมรรถนะวิชาชีพ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานในระดับประชาคมอาเซียน 
 6.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังมโนทัศน์ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ :  มุ่งพัฒนาองค์กร

ให้เป็นศูนย์กลางจดัการศึกษา

วิชาชีพท่ีทันสมัย เพื่อผลิต

ก าลังคนคุณภาพในศตวรรษ 

ที่ 21 

พันธกิจที่ 1 :  พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

วิทยาลยัอาชวีศึกษาด้วยระบบบริหารงาน

คุณภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา 

และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนรว่มทั้ง

ด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึง

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจที่ 2 :  ส่งเสริมสนับสนุน 

ท านุบ ารุงศาสนา พระมหากษัตริย์ 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และการรับใช้สังคม 

 

พันธกิจที่ 3 :  พัฒนามาตรฐาน

หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่

หลากหลาย รว่มกับองค์กรเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบ

จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ 

 

พันธกิจที่ 4 :  ส่งเสริม พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม

ภาคตะวันออก ในระดับประเทศและ

ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจที่ 5 :  ผลิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ที่มีทักษะการคิด และการ

ท างานเป็นทีม และมีสมรรถนะวิชาชีพ

เช่ียวชาญตามมาตรฐานในระดับ

ประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจที่ 6 :  ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือการอาชีวศึกษา และฝึกอบรม

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ 

ร่วมกับหนว่ยงานทกุภาคสว่น ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 



 
 
 
 
 
 
 การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558 - 2561  ได้ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่จัดท าข้ึนโดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ที่
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องกระจายพันธกิจไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจที่ 1 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
   ตัวช้ีวัด   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
 กลยุทธ์  1.1_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
  โครงกำร 1.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1.2 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจในการจัดสรรทรัพยากร  
   เป้ำหมำย  ระดับ 5 
 กลยุทธ์  1.1_2  ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  โครงกำร 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    2.  โครงการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
         การเงินการบัญชี พัสดุ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1.3 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบมี 
             ส่วนรว่ม 



 ตัวช้ีวัด ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
   เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 
 กลยุทธ์  1.1_3  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  โครงกำร 1.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหาร 
    2.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมสถานศึกษาโดยน้อมน าหลัก 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1.4 มีการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือบุคลากร 
             สามารถท างาน 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสภาพ 
   เป้ำหมำย  ระดับ 4 
 
 
 กลยุทธ์  1.1._4  ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรใน 
  โครงกำร -  โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1.5 เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานให้มี 
 ตัวช้ีวัด มีการจัดกิจกรรม 5  ส ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   เป้ำหมำย  ครู บุคลากรทางการ  ร้อยละ 90   
 กลยุทธ์  1.1_5  ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรในส านักงาน 
  โครงกำร -  โครงการ Big Cleaning Day 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.2  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2.1 เพ่ือจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัด วิทยาลัยฯมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    เป้ำหมำย มีมาตรฐาน  
 กลยุทธ์  1.2_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 

  โครงกำร 1.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพ่ือบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา 

 ตัวชี้วัด ร้อยละของตัวชี้วัดมาตรฐานสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
 กลยุทธ์  1.2_2  ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

  โครงกำร -  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
      

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.3.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างมี 
            ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    เป้ำหมำย ระดับ 3.5  
 กลยุทธ์  1.3_1  ยกระดับประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โครงกำร 1.  พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)  
    2.  พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการห้อง CVC.NET 
    3.  ติดตั้งกล้องวงจรปิด CVC.NET 
    4.  บ ารุงรักษาเครือข่ายและส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
    5.  ปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
    6.  จัดซื้ออุปกรณ์ส ารองโครงข่ายหลัก 
    7.  ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย 
    8.  พัฒนาจุดให้บริการ WiFi  ฯลฯ 
    9.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง CVC-Net 
    10.  จัดซื้อครุภัณฑ์ Fab Lat/ Smart Fone เพ่ือให้บริการในห้อง  
          CVC.NET 
    11.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT 
พันธกิจที่ 2 :  ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรับใช้สังคม 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.1  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพ่ือให้ครู -นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ 
บริการสังคม ชุมชน  
   ตัวช้ีวัด  ครู – นักเรียน ทุกแผนกวิชาออกให้บริการวิชาชีพ 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์  2.1_1  ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพแก่ ครู นักเรียน 
  โครงกำร -  โครงการบริการวิชาชีพแต่ละแผนก 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1.2  เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้เข้ารับบริการ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการเพ่ิมข้ึน, รายได้เพ่ิมข้ึน 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
 กลยุทธ์  2.1_2  ส่งเสริมผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
  โครงกำร -  โครงการบริการวิชาชีพที่สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายใน 
                                             ครอบครัว 



  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกแผนก  
   เป้ำหมำย จ านวนนักเรียน ทุกแผนกวิชาออกให้บริการ ร้อยละ 60 
 กลยุทธ์  2.1_3  ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ตรง 
  โครงกำร 1.  โครงการบริการวิชาชีพ (108 อาชีพ) 
    2.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.2  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมปลูกจิตส านึกในการใช้ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 
 กลยุทธ์  2.2_1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
  โครงกำร -  โครงการปลูกจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของครอบครัว ชุมชน ที่มีต่อผู้เรียน 
 เป้ำหมำย ระดับ 4  
 กลยุทธ์  2.2_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน 
  โครงกำร -  โครงการลดการใช้พลังงานในครัวเรือน 
    

  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ 
  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ส่งชิ้นงาน 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์  2.2_3  ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้มาผลิตชิ้นงาน 
  โครงกำร -  โครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.3.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   

   เป้ำหมำย ระดับ 5  



 กลยุทธ์  2.3_1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทในการท ากิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  โครงกำร -  โครงการท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.3.2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   เป้ำหมำย ระดับ 5 
 กลยุทธ์  2.3_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชาติ 
  โครงกำร -  โครงการอบรมเรื่องบทบาทการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอย่าง
ถูกต้อง 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80  
 กลยุทธ์  2.3_3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา 
  โครงกำร -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา โครงการสวดมนต์ใน 
       วันสุดสัปดาห ์
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.3.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
   เป้ำหมำย ระดับ 5  
 กลยุทธ์  2.3_4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ 
  โครงกำร -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.4 พัฒนาฟื้นฟู การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.4.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย  
 
 
 
 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

   เป้ำหมำย ระดับ 4  
 กลยุทธ์  2.4_1  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  โครงกำร 1.  โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 



    2.  โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวันส าคัญต่างๆ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.4.2  เพ่ือให้บุคลากรร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี 
     ท้องถิ่น 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80  
 กลยุทธ์  2.4_2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น 
  โครงกำร -  โครงการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์อาคาร
โบราณสถานภายในวิทยาลัยฯ 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
   เป้ำหมำย ระดับ 4  
 กลยุทธ์  2.4_3  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารโบราณสถานของ
วิทยาลัยฯ  
  โครงกำร -  โครงการปรับปรุงอาคารโบราณสถาน เพื่อจัดท าหอเกียรติยศ  
       และสถานที่จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.4.4  เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
     วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย  

   เป้ำหมำย ร้อยละ 90  
 กลยุทธ์  2.4_4  สนับสนุนให้นักเรียนร่วมแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญที่วิทยาลัยฯ
ก าหนด 
  โครงกำร -  โครงการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย 
 
พันธกิจที่ 3 :  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  ตามศักยภาพที่
แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.1  พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด  จ านวนหลักสูตร  
 เป้ำหมำย 2 หลักสูตร  

 
 



 กลยุทธ์  3.1_1  ยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพ่ือชุมชน 
  โครงกำร 1.  โครงการสร้างหลักสูตร ร่วมกับชุมชน 
    2.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสากล 
 ตัวช้ีวัด  จ านวนหลักสูตร  
 เป้ำหมำย 2 หลักสูตร  

 กลยุทธ์  3.1_2  การเรียนการสอน EP และ MEP 
  โครงกำร 1.  โครงการจัดท าต าราภาษาอังกฤษ 
    2.  โครงการอบรมครูผู้สอนหลักสูตรสากล 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1.3  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

 ตัวช้ีวัด  1.  จ านวนหลักสูตร  
   2.  ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนา 
 เป้ำหมำย 1.  2 หลักสูตร 
   2.  ร้อยละ 60  

 กลยุทธ์  3.1_3  ยกระดับคุณภาพหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

  โครงกำร 1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
    2.  โครงการพัฒนาครูผู้สอนร่วมกับสถานประกอบการ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1.4  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทางเลือก 
 ตัวช้ีวัด  จ านวนหลักสูตร    
 เป้ำหมำย 1 หลักสูตร     

 กลยุทธ์  3.1_4  ยกระดับคุณภาพหลักสูตรทางเลือก 
  โครงกำร 1.  โครงการจัดท าต าราการศึกษานอกระบบ 
    2.  โครงการจัดท ามาตรฐานการประเมินผล 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.2  พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่าง 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์- 
   ประเมินคุณภาพ  
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80   

 กลยุทธ์  3.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประเมิน 



  โครงกำร 1.  โครงการสอนซ่อมเสริม 
    2.  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ต้นกล้า 
    3.  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2.2  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ  

 เป้ำหมำย ร้อยละ 80   

 กลยุทธ์  3.2_2 สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  โครงกำร 1.  โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
         ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.  โครงการนิเทศครูผู้สอน 
    3.  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครู 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2.3  เพ่ือให้ครูวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของครูที่วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

 เป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์  3.2_3  ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  โครงกำร 1.  โครงกาอบรมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง 
    2.  โครงการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
    3.  โครงการอบรมการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2.4  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ PBL (Problem 
based Learning) 
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL 

 เป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์  3.2_4  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PBL 
  โครงกำร -  โครงการอบรมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.3  พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.3.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการเรียน 
  ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  

 เป้ำหมำย ระดับ 4  ขึ้นไป 
 กลยุทธ์  3.3_1 จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  โครงกำร 1.  โครงการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ (SMSART ROM) 



    2.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.3.2  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนมีสื่อนวัตกรรม ประกอบการเรียนที่
หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 เป้ำหมำย ร้อยละ 80 และ ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป 
 กลยุทธ์  3.3_2  ส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรมส าหรับผู้สอน 
  โครงกำร 1.  โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

    2.  โครงการเรียนรู้สื่อในสถานประกอบการ 
    3.  โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อนวัตกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน และสังคม 
 
   ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
     2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อนวัตกรรมของผู้เรียน 
 เป้ำหมำย 1.  ร้อยละตามการประกันคุณภาพ 

   2.  ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ขึ้นไป 
 กลยุทธ์  3.3_3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมของนักเรียน 
  โครงกำร 1.  โครงการบริการวิชาชีพ 

    2.  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมของผู้เรียนในรายวิชาโครงการ 
    3.  โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของผู้เรียน 
 
พันธกิจที่ 4 :  ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก  ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.1  พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1.1  เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ครู 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของครูที่ท าวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 75 ของผลงานทั้งหมด 
 กลยุทธ์  4.1_1  สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูเข้าสู่ระดับภาค และชาติ 
  โครงกำร -  การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ของครู  ระดับสถานศึกษา ภาค  
         และชาติ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1.2  เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ 
นักเรียน นักศึกษา 



   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของนักเรียนที่ท าวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ใน 

     ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา 
 กลยุทธ์  4.1_2  สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าสู่ระดับภาคและชาติ  
  โครงกำร -  การประกวดงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน  
       นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ภาค และชาติ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2  พัฒนาระบบการวิเคราะห์การประมวลผลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.2.1  เพ่ือพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และประมวลผล 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เข้าอบรม  
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  4.2_1  สนับสนุนให้ครู มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยการอบรม 
  โครงกำร -  โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ 
        และประมวลผล 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์ และประมวลผล 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เข้าอบรม  
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  4.2_2  สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วย
การอบรม 
  โครงกำร -  โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  
       ในการวิเคราะห์และประมวลผล 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3  พัฒนารูปแบบงานวิจัย  พัฒนานวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ให้สอดคล้อง
กับสาขางาน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.3.1  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ เกี่ยวกับงานวิจัย 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียน 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เข้าอบรม  
 เป้ำหมำย ร้อยละ 70 

 กลยุทธ์  4.3_1  สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู และนักเรียนในการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์



  โครงกำร -  โครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับงานวิจัย  
       นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.3.2  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้เผยแพร่ 
     2.  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ 
          ประโยชน ์
 เป้ำหมำย ร้อยละ 5 

 กลยุทธ์  4.3_2  ส่งเสริมการเผยแพร่ และน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 
  โครงกำร -  โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ 
        สิ่งประดิษฐ์ 
 
พันธกิจที่ 5 :  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพตา
มาตรฐานสากล 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจและกล้า
ตัดสินใจและกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นใน 
     ตนเอง กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.1_1  ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะชีวิต 
  โครงกำร 1.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
    2.  โครงการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในการเรียนไปพัฒนา
องค์กรชุมชนและสังคม 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจขององค์กร ชุมชนและสังคมที่มีต่อ 
     ผู้เรียน 
 เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.1_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทพัฒนาองค์กรท้องถิ่น 
  โครงกำร -  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 



  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมด้านภาวะผู้น า 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.1_3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า 
  โครงกำร 1.  โครงการอบรมภาวะผู้น า 
    2.  โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือเนตรนารี 
 

  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม  
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างานเป็นทีม 
     2.  ร้อยละของกิจกรรม/งานที่ใช้ระบบการท างานเป็นทีม 
 เป้ำหมำย 1.  ร้อยละ 80 

   2.  ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.1_4  ยกระดับประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
  โครงกำร -  โครงการฝึกอบรมการท างานเป็นทีม 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงระบบและวิจัยแก้ปัญหาการ
เรียนตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมการท างานเป็นทีม 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

 กลยุทธ์  5.2_1  ส่งเสริมสมรรถนะในการท างานเป็นทีม 
  โครงกำร 1.  โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
    2.  โครงการกิจกรรมกีฬาสี 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานได้ 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.2_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
 
  โครงกำร 1.  โครงการพ่ีสอนน้อง 
    2.  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการฝึกงาน 
     2.  ระดับความพึงพอใจของผู้ควบคุมการฝึกงาน  



 เป้ำหมำย 1.  ร้อยละ 90 

   2.  ระดบั 4 

 กลยุทธ์  5.2_3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแผนงานหรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
  โครงกำร 1.  โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 
    2.  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ 
         การปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการจัดท า 
          โครงการวิชาชีพ 
     2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการจัดท า 
          โครงการวิทยาศาสตร์ 
     3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการจัดท า 
          โครงการแผนธุรกิจ 
     4.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการจัดท า 
          โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
 เป้ำหมำย 1.  ร้อยละ 90 
   2.  ร้อยละ 90 
   3.  ร้อยละ 60 
   4.  ร้อยละ 60 
 กลยุทธ์  5.2_4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์โครงการแผนธุรกิจและโครงการวิชาชีพ 
  โครงกำร 1.  โครงการวิทยาศาสตร์ 
    2.  โครงการแผนธุรกิจ 
    3.  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
    4.  โครงการวิชาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.3.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพแต่ละสาขา 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เป้ำหมำย ร้อยละ 90  

 กลยุทธ์  5.3_1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
  โครงกำร -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับภาค และ 
        ระดับชาติ 



  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.3.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
     ชีวิตประจ าวัน    
   เป้ำหมำย ร้อยละ 60 

 กลยุทธ์  5.3_2  ส่งเสริมกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
  โครงกำร 1.  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
    2.  โครงการแผนธุรกิจ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนสังคม 
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผู้เรียนที่ให้ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการวิชาการ 
  และวิชาชีพ 
   เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.3_3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการบริการชุมชนและสังคม 
  โครงกำร -  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.3.4  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้ และทักษะไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาต่อใน 
     สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นหรือเข้าท างานในสถาน 
     ประกอบการ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 กลยุทธ์  5.3_4  จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  โครงกำร 1.  โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
    2.  โครงการแนะแนวอาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.4.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การ 
     ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคการศึกษา  
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.4_1  กิจกรรมให้ความรู้การสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกภาคการศึกษา 



  โครงกำร -  โครงการวัดผลประเมินผลผู้เรียนแต่ละภาคการศึกษา 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ในการสื่อสารกับ 
     ชาวต่างชาติ  
   
   เป้ำหมำย ร้อยละ 50 

 กลยุทธ์  5.4_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัจฉริยะทางภาษา 
  โครงกำร 1.  โครงการส่งเสริมอัจฉริยะทางภาษา 
    2.  โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
    3.  โครงการไกด์ท้องถิ่น 
    4.  โครงการ English on Monday, Chinese on Monday 
    5.  โครงการ English camp 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้สื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้วย 
     ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   เป้ำหมำย ร้อยละ 50  
 กลยุทธ์  5.4_3  ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  โครงกำร -  โครงการแข่งขันทักษะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ระดับ 
 วิทยาลัย ระดับภาค และระดับชาติ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.4.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรับการประเมินด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบระดับชาติ ด้าน 
     อาชีวศึกษา (V-NET) ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 50  
 กลยุทธ์  5.4_4  ยกระดับรองรับการประเมิน ความรู้ความสามารถการสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  โครงกำร -  โครงการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
       ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.5  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT) 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.5_1  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT) 
  โครงกำร -  โครงการจัดแผนการเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT)  
  ทุกสาขาวิชา 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน 
วิชาต่างๆ 
 
 
 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ในการเรียนหรือท า 
    ภาระงานที่มอบหมาย 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.5_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนหรือท าภาระงาน 
  โครงกำร -  โครงการมอบหมายภาระงานให้สืบค้นหรือใช้เทคโนโลยีใน 
  การเรียนแต่ละวิชาและแต่ละสาขา 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.5.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี (ICT) ประกอบ
อาชีพ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ 
     ประกอบอาชีพ (ICT) 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

 กลยุทธ์  5.5_3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
  โครงกำร -  โครงการแข่งขันน าเสนอทักษะวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี (ICT) 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.5.4  เพ่ือให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้ควบคุมการฝึกงานในสถาน 
     ประกอบการที่ผู้เรียนไปฝึกงานหรือบริการ 
   เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.5_4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการฝึกงานได้อย่างเหมาะสม 
  โครงกำร 1.  โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 
    2.  โครงการบริการวิชาชีพ 



 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
วิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.6.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

 กลยุทธ์  5.6_1  ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริมให้มีความรู้ในจรรยาบรรณ 
  โครงกำร 1.  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    2.  โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.6.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของชุมชน และสังคม 
   เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.6_2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
  โครงกำร -  โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.6.3  ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตามหลักของศาสนา 
 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
   เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.6_3  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  โครงกำร 1.  โครงการท าบุญตักบาตร วันส าคัญของชาติ ศาสนา  
  พระมหากษัตริย์ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.6.4  สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
   ตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง 
     มีความสุข 
   เป้ำหมำย ระดับ 4 

 กลยุทธ์  5.6_4  ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  โครงกำร -  โครงการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.7  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการแข่งขันและการประเมินวิชาชีพในทุก
ระดับ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.7.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
ที่เรียน 



   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 90 

 กลยุทธ์  5.7_1  ส่งเสริมสมรรถนะความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
  โครงกำร -  โครงการสอนเสริมความรู้ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.7.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการตอบปัญหาและปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
   ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
 2.  คะแนนผู้เรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 90  

 กลยุทธ์  5.7_2  ส่งเสริมสมรรถนะการตอบและการปฏิบัติงาน 
  โครงกำร 1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพองค์การระดับหน่วย/ภาค 
    2.  โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.7.3  เพ่ือผู้เรียนปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 90  

 กลยุทธ์  5.7_3  ส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพการแข่งขัน 
  โครงกำร -  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา  
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.7.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการประเมิน 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
 
   เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

 กลยุทธ์  5.7_4  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในการประเมิน 
  โครงกำร 1.  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาV-NET) 
    2.  โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 
 หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 
 
พันธกิจที่ 6 :  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 



 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.1  ส่งเสริมความร่วมมือการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทุก
ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.1.1  ส่งเสริมความร่วมมือการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นภาคี 
     เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 เป้ำหมำย จ านวน 50 แห่ง  

 กลยุทธ์  6.1_1  ยกระดับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 โครงกำร 1.  โครงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วน 
  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.1.2  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับผู้เรียนและหน่วยงานทุกส่วนทั้งรัฐและเอกชน 
   ตัวชี้วัด  1.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการ 
  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2.  ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐ 
   และเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 เป้ำหมำย 1.  ระดับ 4  
   2.  ระดับ 4 
 กลยุทธ์  6.1_2  ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผู้เรียนและ
หน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 โครงกำร 1.  โครงการแนะแนวผู้เรียนในการศึกษาต่อในระบบทวิภาคี 
  2.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.1.3  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการฝึกงาน การศึกษาดูงาน ของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
 
   ตัวช้ีวัด  1.  จ านวนหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ 
   ความร่วมมือในการฝึกงาน การศึกษาดูงาน ของผู้เรียน 
   และฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
  2.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและครูในสถานศึกษา 



ที่เข้ารับฝึกงาน การศึกษาดูงาน  
  3.  ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการฝึกงาน  
การศึกษาดูงาน ของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครู 
ในสถานศึกษา 
 เป้ำหมำย 1.  จ านวน 150 แห่ง 
   2.  ระดับ 4 
   3.  ระดับ 4 
 กลยุทธ์  6.1_3  ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน ของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
 โครงกำร 1.  โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน ในการฝึกงาน การศึกษาดูงาน ของ 
   ผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
  2.  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.1.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากรด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ร่วมพัฒนาผู้เรียนทุกสาขางานที่เปิดสอน 
   ตัวช้ีวัด  1.  จ านวนสาขางานที่ร่วมพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ 
   การพัฒนา 
  3.  จ านวนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 เป้ำหมำย 1.  ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน 
   2.  ระดับ 4 
   3.  จ านวน 5 รายการ 
 กลยุทธ์  6.1_4  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 โครงกำร -  โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.2  ขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2.1  เพ่ือส ารวจความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดท าหลักสูตรสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วม 



     จัดท าหลักสูตรสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ 
 
 เป้ำหมำย จ านวน 10 แห่งทุกสาขาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  6.2_1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 โครงกำร -  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ  
   ตามความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2.2  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ 
     ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ 
 เป้ำหมำย จ านวน 10 แห่งทุกสาขาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  6.2_2  ยกระดับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 โครงกำร -  โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2.3  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการจัดศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะที่
ทันสมัยกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน 
   ตัวช้ีวัด  1.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
     2.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ให้ความ 
   ร่วมมือ 
 เป้ำหมำย 1.  ระดับ 4 
   2.  ระดับ 4 

 กลยุทธ์  6.2_3  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน 
จัดศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีทันสมัย 
 โครงกำร -  โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ 
   เอกชนในการจัดศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีทันสมัย 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการจัดการ
อาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
   ตัวช้ีวัด  1.  ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือใน 
  หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
     2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 เป้ำหมำย 1.  ระดับ 4 
   2.  ระดับ 4 



 กลยุทธ์  6.2_4  ยกระดับความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการจัดการ
อาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 โครงกำร 1.  โครงกาสัมมนาการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชาชีพ  
ระยะที่    2 ตามความต้องกาของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.3  พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.3.1  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เป็นศูนย์ฝึกงานของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ของครู 
   ตัวช้ีวัด  1.  ระดับความพึงพอใจของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
   เอกชน ที่เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
 2.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและครู 
 เป้ำหมำย 1.  ระดับ 4 
   2.  ระดับ 4 
 กลยุทธ์  6.3_1  ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นศูนย์
ฝึกงานของผู้เรียน และฝึกประสบการณ์ของครู 
 โครงกำร 1.  โครงการฝึกงานของผู้เรียน 
  2.  โครงการฝึกประสบการณ์ของครู 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.3.2  เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนร้อยละของสื่อที่ได้รับการพัฒนา 
 เป้ำหมำย ร้อยละ 30 
 กลยุทธ์  6.3_2  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 โครงกำร -  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.3.3  เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษา 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การร่วมมือ 
 ในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นแต่ละปี 
 เป้ำหมำย จ านวน 10 แห่งต่อปีทุกสาขาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  6.3_3  ขยายเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษากับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



 โครงกำร -  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.4  ขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.4.1  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศที่ 
     ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 เป้ำหมำย จ านวน 3 แห่ง 
 กลยุทธ์  6.4_1  สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
 โครงกำร 1.  โครงสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
  2.  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.4.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ ด้านการศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
   ตัวช้ีวัด  1.  จ านวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
  เข้าร่วมโครงการ 
 2.  ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน 
   ต่างประเทศ 
 3.  ความพึงพอใจของครูที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 เป้ำหมำย 1.  จ านวน 3 แห่ง 

   2.  ระดับ 4 
   3.  ระดับ 4 
 กลยุทธ์  6.4_2  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
ด้านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
 โครงกำร -  โครงการศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูใน 
     สถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.4.3  เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในต่างประเทศ 
   ตัวช้ีวัด  จ านวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
     ที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 
 เป้ำหมำย จ านวน 2 แห่ง ต่อปี 
 กลยุทธ์  6.4_3  เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 



 โครงกำร 1.  โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
  2.  โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ พ.ศ. 2555 

ประกันคุณภำพภำยใน และกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
พันธกิจที่ 1 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกันคุณภำพ
ภำยใน

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก



สถำนศึกษำ สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1.1_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน    
ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา มฐ.3 

ตัวบ่งช้ี 3.10 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.10 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1_2  ยกระดับประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการ 

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจในการจัดสรร
ทรัพยากร  

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.1, 3.2, 3.9 
 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.1, 3.2, 
3.9 

ตัวบ่งช้ี 8.1 
ตัวบ่งช้ี 8.2 
 

กลยุทธ์ที ่1.1_3  ส่งเสริมการบรหิารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

   

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการ
บริหาร 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.1, 3.2 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.1, 3.2 

ตัวบ่งช้ี 8.1 
ตัวบ่งช้ี 8.2 

กลยุทธ์ที ่1.1._4  ยกระดับคณุภาพการท างานของ
บุคลากรใน 

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
สภาพ 

   
 

กลยุทธ์ที ่1.1_5  ยกระดับคุณภาพการท างานของ
บุคลากรในส านักงาน 

   

ตัวช้ีวัด  -  มีการจดักิจกรรม 5 ส ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.10 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.1 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.2  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่1.2_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ทุกด้าน 

   

ตัวช้ีวัด  -  วิทยาลัยฯมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มฐ.7 
ตัวบ่งช้ี 7.1, 7.2 

มฐ.7 
ตัวบ่งช้ี 7.1, 7.2 

ตัวบ่งช้ี 12, 13 
 
 

กลยุทธ์ที ่1.2_2  ยกระดับประสทิธิภาพในการ    



บริหารจดัการทรัพยากร 
ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละของตัวช้ีวัดมาตรฐานสถานศึกษาอยู่
ในระดับดีขึ้นไป  

มฐ.7 
ตัวบ่งช้ี 7.1, 7.2 

มฐ.7 
ตัวบ่งช้ี 7.1, 7.2 

ตัวบ่งช้ี 12, 13 
 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. .................. 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่1.3_1  ยกระดับประสทิธิภาพระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.5 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.5 

ตัวบ่งช้ี 9, 10, 17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 2 :  ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรับใช้สังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.1  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. .................. 

ประกัน
คุณภำพ

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก



ภำยใน
สถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่2.1_1  ส่งเสรมิสมรรถนะด้านวิชาชีพแก่ 
ครู นักเรียน 

   

ตัวช้ีวัด  -  ครู – นักเรียน ทุกแผนกวิชาออก
ให้บริการวิชาชีพ 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 6 
 

กลยุทธ์ที ่2.1_2  ส่งเสรมิผู้เข้ารับบริการมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น 

   

ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละของผู้เข้ารับบรกิารเพิ่มขึ้น, รายได้
เพิ่มขึ้น 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 6 
 

กลยุทธ์ที ่2.1_3  ส่งเสรมิให้มีประสบการณต์รง    
ตัวช้ีวัด  -  จ านวนนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทุกแผนก 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 6 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.2  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. .................. 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่2.2_1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
ความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษท์รัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

   

ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านกิจกรรมปลูก
จิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

 
 

กลยุทธ์ที ่2.2_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ครอบครัว ชุมชน 

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจของครอบครัว ชุมชน 
ที่มีต่อผู้เรียน 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

 
 

กลยุทธ์ที ่2.2_3  ส่งเสรมิการน าวัสดุเหลือใช้มาผลิต
ช้ินงาน 

   

ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละของผู้เรยีนที่ส่งช้ินงาน มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.2 

 
 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมในการท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. .................. 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่2.3_1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
มีบทบาทในการท ากิจกรรมเกี่ยวกบัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่2.3_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาชาต ิ

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่2.3_3  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสนา 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการปฏิบตัิ
กิจกรรม  

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่2.3_4  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับพระมหากษัตรยิ ์

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.4 พัฒนาฟื้นฟู การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. .................. 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่2.4_1  ส่งเสรมิให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

   

ตัวช้ีวัด  -  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่2.4_2  ส่งเสรมิให้บุคลากรมีบทบาทในการ
เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น 

   

ตัวช้ีวัด  -  ร้อยละบุคลากรที่เข้ารว่มกิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่2.4_3  สนับสนุนให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารโบราณสถานของ
วิทยาลัยฯ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่2.4_4  สนับสนุนให้นักเรียนร่วมแต่งกาย
ตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญที่วิทยาลัยฯ
ก าหนด 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย  
 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 3 :  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  ตามศักยภาพที่
แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.1  พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่3.1_1  ยกระดับคณุภาพหลักสูตรเพื่อ
ชุมชน 

   

ตัวช้ีวัด  -  จ านวนหลักสูตร  
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

กลยุทธ์ที ่3.1_2  การเรียนการสอน EP และ MEP    
ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหลักสูตร 
          
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

กลยุทธ์ที ่3.1_3  ยกระดับคณุภาพหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ 

   

ตัวช้ีวัด  1)  จ านวนหลักสูตร 
         2) ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
พัฒนา  
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

ตัวบ่งช้ี 7 
 
 

กลยุทธ์ที ่3.1_4  ยกระดับคณุภาพหลักสูตร
ทางเลือก 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหลักสูตร 
          

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

ตัวบ่งช้ี 7 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.2  พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่าง 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่3.2_1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรยีนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประเมิน 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินคณุภาพ  
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 

ตัวบ่งช้ี 15 
 
 

กลยุทธ์ที ่3.2_2 สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของครูที่จดัการเรียนการสอนเป็น
ส าคัญ 
          

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.3 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.3 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

กลยุทธ์ที ่3.2_3  ส่งเสรมิให้ครูวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของครูที่วดัผลประเมินผลตาม มฐ.2 มฐ.2 ตัวบ่งช้ี 16 



สภาพจริง 
  

ตัวบ่งช้ี 2.4 ตัวบ่งช้ี 2.4  
 

กลยุทธ์ที ่3.2_4  ส่งเสรมิให้ครูจดัการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ PBL 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของครูที่จดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนแบบ PBL 
          

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.2 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.2 

ตัวบ่งช้ี 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.3  พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่3.3_1 จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ และจัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 

  
   

 
 

กลยุทธ์ที ่3.3_2  ส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรม
ส าหรับผู้สอน 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของการใช้สื่อนวัตกรรมในการ    



จัดการเรียนการสอน 
          

 
 

กลยุทธ์ที ่3.3_3  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมของนักเรียน 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
นวัตกรรมของผูเ้รียน 
 

   
 
 

 
พันธกิจที่ 4 :  ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก  ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.1  พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่4.1_1  สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของครเูข้าสูร่ะดับภาค และชาต ิ

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของครูที่ท าวิจยั  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์
   

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 5 
 

กลยุทธ์ที ่4.1_2  สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรยีน นักศึกษา 
เข้าสู่ระดับภาคและชาติ  

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของนักเรียนท่ีท าวิจัย  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ในระดับ ปวช. ปวส. และปรญิญาตรสีาย
เทคโนโลย ี

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.2 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 5 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2  พัฒนาระบบการวิเคราะห์การประมวลผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่4.2_1  สนับสนุนให้คร ูมีความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยการอบรม 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม  
   

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.10 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.10 

ตัวบ่งช้ี 10 
 



 
กลยุทธ์ที ่4.2_2  สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจในการวเิคราะห์ประเมินผลด้วย
การอบรม 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม  
 

   
 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3  พัฒนารูปแบบงานวิจัย  พัฒนานวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ให้สอดคล้องกับสาขางาน 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกัน
คุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่4.3_1  สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับครู และนักเรียนในการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม  
   

   
 
 

กลยุทธ์ที ่4.3_2  ส่งเสรมิการเผยแพร่ และน า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน ์
 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้เผยแพร ่
 2) ร้อยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1, 5.2 
มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1, 5.2 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1, 5.2 
มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1, 5.2 

ตัวบ่งช้ี 5 
 
ตัวบ่งช้ี 5 
 

 
 
 
 
พันธกิจที่ 5 :  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพตา
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 



ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.1_1  ส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะชีวิต    
ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นกิจกรรมส่งเสริม
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และกลา้
แสดงออกเชิงสร้างสรรค ์

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.1_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
มีบทบาทพัฒนาองค์กรท้องถิ่น 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจขององค์กร ชุมชน
และสังคมที่มีต่อผู้เรยีน 
 

   
 
 

กลยุทธ์ที ่5.1_3  ส่งเสรมิการจดักิจกรรมพัฒนา
ภาวะผู้น า 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการอบรมด้าน
ภาวะผู้น า 
  

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

กลยุทธ์ที ่5.1_4  ยกระดับประสทิธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถท างานเป็น
ทีม 
 
 2) ร้อยละของกิจกรรม/งานท่ีใช้ระบบการ
ท างานเป็นทีม 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1, 6.2 
 
มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3, 6.4 
 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1, 6.2 
 
มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.3, 6.4 
 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 
ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงระบบและวิจัยแก้ปัญหาการเรียนตาม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.2_1  ส่งเสรมิสมรรถนะในการท างาน
เป็นทีม 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นกิจกรรมการ
ท างานเป็นทีม 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1, 6.2 
ตัวบ่งช้ี 6.3, 6.4 
 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1, 6.2 
ตัวบ่งช้ี 6.3, 6.4 
 

ตัวบ่งช้ี 14.1 
ตัวบ่งช้ี 14.2 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.2_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
วางแผนงานอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 

ตัวบ่งช้ี 6 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.2_3  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
แผนงานหรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการประเมินการ
ฝึกงาน 
 
 2) ระดับความพึงพอใจของผู้ควบคุมการ
ฝึกงาน 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

ตัวบ่งช้ี 7 
 
 
ตัวบ่งช้ี 7 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.2_4  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนจัดท าโครงการ
วิทยาศาสตร์โครงการแผนธรุกิจและโครงการวิชาชีพ 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการประเมินการ
จัดท าโครงการวิชาชีพ 
 
 2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินการ
จัดท าโครงการวิทยาศาสตร ์
 
 3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินการ
จัดท าโครงการแผนธรุกิจ 
 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1 
 
มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1 
 
มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1 
 
มฐ.5 
ตัวบ่งช้ี 5.1 
 
มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

ตัวบ่งช้ี 4 
 
 
ตัวบ่งช้ี 4 
 
 
ตัวบ่งช้ี 6 
 
 



 4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินการ
จัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรยีน 
 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

ตัวบ่งช้ี 6 
 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.3_1  ส่งเสรมิให้มีการแข่งขันทักษะ
ความรู้ในวิชาชีพ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.3_2  ส่งเสรมิกิจกรรมหารายไดร้ะหว่าง
เรียน 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.9 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.9 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.3_3  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
บริการชุมชนและสังคม 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

มฐ.4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 
 

ตัวบ่งช้ี 6 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.3_4  จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้นหรือเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.8 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.8 
 

ตัวบ่งช้ี 1 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.4_1  กิจกรรมให้ความรู้การสื่อสารด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกภาคการศึกษา 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการทดสอบตาม
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทุกภาค
การศึกษา 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.4_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีอัจฉริยะทาง
ภาษา 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนที่น าความรูไ้ปใช้ในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาต ิ  
 

   
 
 

กลยุทธ์ที ่5.4_3  ส่งเสรมิให้เข้ารว่มการแข่งขันการ
ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ทีักษะในการสื่อสาร
ด้วยภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

   
 
 

กลยุทธ์ที ่5.4_4  ยกระดับรองรับการประเมิน ความรู้
ความสามารถการสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

   



ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการทดสอบ
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.5 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.5  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.5_1  ส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT) 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาความรู้เกีย่วกับ
คอมพิวเตอร ์

   
 
 

กลยุทธ์ที ่5.5_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบทบาทในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนหรือท าภาระงาน 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนที่น าความรูไ้ปใช้ในการ
เรียนหรือท าภาระงานท่ีมอบหมาย  
 

   
 
 

กลยุทธ์ที ่5.5_3  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ทีักษะในการใช้ มฐ.3 มฐ.3 ตัวบ่งช้ี 9 



เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ (ICT) 
  

ตัวบ่งช้ี 3.5 ตัวบ่งช้ี 3.5 ตัวบ่งช้ี 10 
ตัวบ่งช้ี 17 
 

กลยุทธ์ที ่5.5_4  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยไีปใช้
ในการฝึกงานได้อย่างเหมาะสม 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้ควบคุมการ
ฝึกงานในสถานประกอบการที่ผูเ้รยีนไปฝึกงานหรือ
บริการ 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 

ตัวบ่งช้ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่5.6_1  ส่งเสรมิการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม และ ส่งเสริมใหม้ีความรู้ในจรรยาบรรณ 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.6_2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของชุมชน และสังคม
  

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 

 
 



  
กลยุทธ์ที ่5.6_3  ส่งเสรมิให้นักเรยีนร่วมกิจกรรม 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ปฏิบตัิ
ตนตามหลักศาสนา 
  

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

มฐ.6 
ตัวบ่งช้ี 6.1 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.6_4  ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

   

ตัวช้ีวัด   -  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5.7  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการแข่งขันและการประเมินวิชาชีพในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่5.7_1  ส่งเสรมิสมรรถนะความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการประเมินความรู้ มฐ.1 มฐ.1 ตัวบ่งช้ี 15 



ตัวบ่งช้ี 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ตัวบ่งช้ี 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 

 
 

กลยุทธ์ที ่5.7_2  ส่งเสรมิสมรรถนะการตอบและการ
ปฏิบัติงาน 
 

   

ตัวช้ีวัด   1) ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
          2) คะแนนผูเ้รียนทีเ่ข้าแขง่ขันทักษะวิชาชีพ 
  
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 

ตัวบ่งช้ี 15 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.7_3  ส่งเสรมิสมรรถนะวิชาชีพการแข่งขัน    
ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่า่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.3 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.3 

ตัวบ่งช้ี 3 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.7_4  ส่งเสรมิสมรรถนะผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะในการประเมิน 

   

ตัวช้ีวัด   -  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่คีะแนนเฉลีย่จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.4 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.4 

ตัวบ่งช้ี 2 
ตัวบ่งช้ี 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจที่ 6 :  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.1  ส่งเสริมความร่วมมือการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทุกส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.1_1  ยกระดับภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการอาชีวศึกษา 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหน่วยงานทุกสว่นท้ังภาครัฐและ
เอกชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายความรว่มมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

ตัวบ่งช้ี 7 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่6.1_2  ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบัผู้เรยีนและ
หน่วยงานทุกส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

   

ตัวช้ีวัด   1) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
          2) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทุกส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

ตัวบ่งช้ี 7 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่6.1_3  ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทุกส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน ในการฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน ของผู้เรยีนและฝกึประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 

   

ตัวช้ีวัด   1) จ านวนหน่วยงานทุกส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีให้ความร่วมมือในการฝึกงาน การศึกษาดูงาน 
ของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
           2) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและครูใน
สถานศึกษา 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

ตัวบ่งช้ี 7 
 
 
 



           3) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความร่วมมือในการ
ฝึกงาน การศึกษาดูงาน ของผู้เรียนและฝึก
ประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
 
 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.1_4  ส่งเสรมิและสนบัสนุนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

   

ตัวช้ีวัด   1) จ านวนสาขางานท่ีร่วมพัฒนาผู้เรียนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคณุวุฒิ 
           2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
           3) จ านวนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ ที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

ตัวบ่งช้ี 18 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.2  ขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกันคุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.2_1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีร่วมจดัท าหลักสูตรสมรรถนะทุกสาขา
วิชาชีพ 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่6.2_2  ยกระดับความร่วมมือในการจดัการ
อาชีวศึกษากับหน่วยงานทุกภาคสว่นท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ มฐ.3 มฐ.3  



และเอกชนท่ีให้ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาทุก
สาขาวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่6.2_3  ส่งเสรมิความรว่มมือกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน จัด
ศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ทันสมัย 

   

ตัวช้ีวัด   1) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
           2) ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
  
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกันคุณภำพ
ภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.2_4  ยกระดับความร่วมมือโดยการ
แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในการจัดการ
อาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน 

   

ตัวช้ีวัด   1) ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายความ
ร่วมมือในหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน      
   
            2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรแตล่ะ
สาขาวิชาชีพ 
  

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.3  พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.3_1  ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน ให้เป็นศูนย์ฝึกงาน
ของผู้เรียน และฝึกประสบการณ์ของครู 

   

ตัวช้ีวัด   1) ระดับความพึงพอใจของทุกหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นศูนยฝ์ึกประสบการณ ์
           2) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและคร ู

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
 

 
 
 



 
กลยุทธ์ที ่6.3_2  ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนร้อยละของสื่อที่ได้รับการพัฒนา 
 

   
 
 

กลยุทธ์ที ่6.3_3  ขยายเครือข่ายความร่วมมือ การ
จัดการอาชีวศึกษากับทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
ให้การร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ละป ี

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ี 3.12 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6.4  ขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
พ.ศ. 2555 

ประกัน
คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ 

ประกันคุณภำพ
ภำยนอก

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่6.4_1  สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 

   

ตัวช้ีวัด   - จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศท่ีร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่6.4_2  ส่งเสรมิและสนบัสนุนความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ  
ด้านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ 
ครูในสถานศึกษา 

   

ตัวช้ีวัด   1) จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ 
 2) ความพึงพอใจของหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในต่างประเทศ 
 3) ความพึงพอใจของครูที่ได้รับการฝึก

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

 
 
 



ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
กลยุทธ์ที ่6.4_3  เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 

   

ตัวช้ีวัด   -  จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศท่ีเพิม่ขึ้นต่อป ี
 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
 

มฐ.2 
ตัวบ่งช้ี 2.5 
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พันธกิจที่ 1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลยัอาชีวศึกษาด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคณุภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมสี่วนรว่มทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
1.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานคณุภาพ
แบบมีส่วนร่วม โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1.1 เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ีคุณภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

80 80 80 80 80 1.1.1_1 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทุกด้าน 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

 1.1.2 เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิ
ประโยชน ์

ระดับความพึงพอใจใน
การจัดสรรทรัพยากร
  

5 5 5 5 5 1.1.2_1 ยกระดับ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ 

- โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
- โครงการบริหารความ
เสี่ยงในการบริหาร
จัดการดา้นบุคลากร
การเงินการบบญัชี พัสด ุ
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พันธกิจที่ 1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลยัอาชีวศึกษาด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคณุภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมสี่วนรว่มทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 1.1.3 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในการบริหาร 

80 80 80 80 80 1.1.3_1 ส่งเสริมการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 

- โครงการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
และบรหิาร 
- โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม
สถานศึกษาโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1.4 มีการบริหาร
จัดการภายในส านักงาน
หรือบุคลากรสามารถ
ท างาน 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสภาพ 

4 4 4 4 4 1.1.4_1 ยกระดับ
คุณภาพการท างานของ
บุคลากรใน 

- โครงการจัดท าคูม่ือ
การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 



แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map) พ.ศ. 2558-2561 
ระดับ :                บุคคล ........................................       แผนก/งาน/ฝ่าย ...............................................      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาวิชาชีพทันสมัย ผลิตก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจที่ 1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลยัอาชีวศึกษาด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคณุภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมสี่วนรว่มทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 1.1.5 เพื่อให้การบริหาร

จัดการส านักงานให้ม ี
มีการจัดกจิกรรม 5 ส 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

90 90 90 90 90 1.1.5_1 ยกระดับ
คุณภาพการท างานของ
บุคลากรในส านักงาน 

- โครงการ Big 
Cleaning Day 

1.2 การพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.2.1 เพื่อจัดท า
มาตรฐานสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ มมีาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีมาตรฐาน มีมาตรฐาน มีมาตรฐาน มีมาตรฐาน มีมาตรฐาน 1.2.1_1 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทุกด้าน 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

 1.2.2 เพื่อบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

ร้อยละของตัวช้ีวัด
มาตรฐานสถานศึกษาอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

90 90 90 90 90 1.2.2_1 ยกระดับ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร 

- โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

1.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.1 เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.3.1_1 ยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- พัฒนาศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP) 



 
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map) พ.ศ. 2558-2561 
ระดับ :                บุคคล ........................................       แผนก/งาน/ฝ่าย ...............................................      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาวิชาชีพทันสมัย ผลิตก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจที่ 1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลยัอาชีวศึกษาด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคณุภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนรว่มทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 
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2558-2561 2558 2559 2560 2561 
         - พัฒนาโปรแกรมเพื่อ

เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
ห้อง CVC.NET 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CVC.NET 
- บ ารุงรักษาเครือข่าย
และส ารองข้อมูล
สารสนเทศ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
- จัดซื้ออุปกรณส์ ารอง
โครงข่ายหลัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
         - ปรับปรุงพัฒนาระบบ

สารสนเทศภายใน
วิทยาลัย 
- พัฒนาจุดให้บริการ 
WiFi  ฯลฯ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง 
CVC-Net 
- จัดซื้อครุภณัฑ ์Fab 
Lat/ Smart Fone เพื่อ
ให้บริการในห้อง       
CVC.NET 
- โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น 
ICT 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
2.1 ยกระดับคณุภาพ
การบริการวิชาชีพแก่
สังคมและชุมชน 

2.1.1 เพื่อให้ครู -
นักเรียนได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพ 
บริการสังคม ชุมชน 

ร้อยละจ านวนครู – 
นักเรียน ทุกแผนกวิชา
ออกให้บริการวิชาชีพ 

80 80 80 80 80 2.1.1_1 ส่งเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพ
แก่ ครู นักเรียน 

- โครงการบริการ
วิชาชีพแต่ละแผนก 

 2.1.2 เพื่อสร้างรายได้
แก่ผู้เข้ารับบริการ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับ
บริการเพิม่ขึ้น, รายได้
เพิ่มขึ้น 

80 80 80 80 80 2.1.2_1 ส่งเสริมผูเ้ข้า
รับบริการมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

- โครงการบริการ
วิชาชีพท่ีสร้างรายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

 2.1.3 เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกประสบการณ ์
 

จ านวนนักเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทุก
แผนก  
 

60 60 60 60 60 2.1.3_1 ส่งเสริมให้มี
ประสบการณ์ตรง 

- โครงการบริการ
วิชาชีพ (108 อาชีพ) 
- โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 

2.2 รณรงค์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนมี
จิตส านึกในการใช้
ทรัพยากร 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน
กิจกรรมปลูกจิตส านึกใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

80 80 80 80 80 2.2.1_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในความรู้
ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการปลูก
จิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 
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(Initiative/Project) 
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 2.2.2 เพื่อให้ผู้เรยีน

สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ระดับความพึงพอใจของ
ครอบครัว ชุมชน ท่ีมีต่อ
ผู้เรยีน 

4 4 4 4 4 2.2.2_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน
ครอบครัว ชุมชน 

-  โครงการลดการใช้
พลังงานในครัวเรือน 

 2.2.3 เพื่อใหผู้้เรียนน า
วัสดเุหลือใช้มาสรา้งสรรค์
ช้ินงานใหม ่

ร้อยละของผูเ้รียนทีส่่ง
ช้ินงาน 

80 80 80 80 80 2.2.3_1 ส่งเสริมการ
น าวัสดุเหลือใช้มาผลิต
ช้ินงาน 

- โครงการประกวดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ 

2.3 ส่งเสริมการท า
กิจกรรมในการท านุ
บ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

2.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรักและภาคภูมิใจ
ในชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
  

5 5 5 5 5 2.3.1_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
มีบทบาทในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

-  โครงการท ากิจกรรมใน
วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 
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 2.3.2 เพื่อให้ผู้เรียนมี

จิตส านึกในการเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 

ระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

5 5 5 5 5 2.3.2_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ชาติ 

- โครงการอบรมเรื่อง
บทบาทการเป็น
พลเมืองดีของชาต ิ

 2.3.3 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติกจิกรรม
เกี่ยวกับศาสนาอย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่าน
การปฏิบัติกจิกรรม  

80 80 80 80 80 2.3.3_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสนา 

- โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 
โครงการสวดมนต์ในวัน
สุดสปัดาห ์

 2.3.4 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติกจิกรรม 

5 5 5 5 5 2.3.4_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับ
พระมหากษตัริย ์

-  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

2.4 พัฒนาฟ้ืนฟู การ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 

2.4.1 เพื่อให้บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการเข้าร่วม
กิจกรรมอนรุักษ์ศิลป- 
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

4 4 4 4 4 2.4.1_1 ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ 

- โครงการจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา 
- โครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีวัน
ส าคัญต่างๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 
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 2.4.2 เพื่อให้บุคลากร

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถิน่ 

ร้อยละบคุลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

80 80 80 80 80 2.4.2_1 ส่งเสริมให้
บุคลากรมีบทบาทใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น 

-  โครงการนมัสการ
หลวงพ่อพุทธโสธร 

 2.4.3  เพื่อให้ผู้เรยีนเห็น
ความส าคญัในการ
อนุรักษ์อาคาร
โบราณสถานภายใน
วิทยาลัยฯ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

4 4 4 4 4 2.4.3_1 สนับสนุนให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารโบราณสถาน
ของวิทยาลัยฯ 

-  โครงการปรับปรุง
อาคารโบราณสถาน 
เพื่อจัดท าหอเกียรติยศ 
และสถานท่ีจดั
นิทรรศการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 2.4.4 เพื่อให้นักเรียน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
การแต่งกายของไทย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีให้
ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมการ
แต่งกายของไทย 

90 90 90 90 90 2.4.4_1 สนับสนุนให้
นักเรียนร่วมแต่งกายตาม
รูปแบบวัฒนธรรมไทยใน
วันส าคัญท่ีวิทยาลัยฯ
ก าหนด 

-  โครงการร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 
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3.1 พัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

3.1.1 เพื่อพัฒนา
หลักสตูรท้องถิ่น 

จ านวนหลักสตูร 2 2 2 2 2 3.1.1_1 ยกระดับ
คุณภาพหลักสตูรเพื่อ
ชุมชน 

- โครงการสร้าง
หลักสตูร ร่วมกับชุมชน 
- โครงการส่งเสรมิการ
เรียนรูสู้่ชุมชน 

 3.1.2 เพื่อพัฒนา
หลักสตูรสากล 

จ านวนหลักสตูร 2 2 2 2 2 3.1.2_1 การเรยีนการ
สอน EP และ MEP 

- โครงการจัดท าต ารา
ภาษาอังกฤษ 
-  โครงการอบรม
ครูผูส้อนหลักสูตรสากล 

 3.1.3 เพื่อพัฒนา
หลักสตูรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

1.  จ านวนหลักสูตร  
2.  ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
พัฒนา 

2 
60 

2 
60 

2 
60 

2 
60 

2 
60 

3.1.3_1 ยกระดับ
คุณภาพหลักสตูร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

- โครงการพัฒนา
หลักสตูรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
- โครงการพัฒนา
ครูผูส้อนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 3.1.4 เพื่อพัฒนา

หลักสตูรทางเลือก 
จ านวนหลักสตูร 1 1 1 2 2 3.1.4_1 ยกระดับ

คุณภาพหลักสตูร
ทางเลือก 

- โครงการจัดท าต ารา
การศึกษานอกระบบ 
- โครงการจัดท า
มาตรฐานการ
ประเมินผล 

3.2 พัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการ 

3.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ 

80 80 80 80 80 3.2.1_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเมิน 

- โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 
- โครงการภูมปิัญญา
ท้องถิ่นสู่ต้นกล้า 
- โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 3.2.2 เพื่อให้ครูจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละของครูที่จดัการ
เรียนการสอนเป็นส าคญั 

80 80 80 80 80 3.2.2_1 สนับสนุนให้ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 

- โครงการอบรม
ปฏิบัติการการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
- โครงการนิเทศ
ครูผูส้อน 
- โครงการประเมิน
คุณภาพการสอนของคร ู
 

 3.2.3 เพื่อให้ครูวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

ร้อยละของครูที่วดัผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

80 80 80 80 80 3.2.3_1 ส่งเสริมให้ครู
วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

- โครงกาอบรมปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือวัดผลตาม
สภาพจริง 
- โครงการประเมินคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการอบรมการ
วิเคราะห์แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 3.2.4 เพื่อให้การจัดการ

เรียนรูต้ามกระบวนการ 
PBL (Problem based 
Learning) 

ร้อยละของครูที่จดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ PBL 

80 80 80 80 80 3.2.4_1 ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PBL 

- โครงการอบรม
ปฏิบัติการกระบวนการ
เรียนรู้แบบ PBL 

3.3 พัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

3.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการเรียน 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรยีน 

4 4 4 4 4 3.3.1_1 จัดท า
ห้องเรียนอัจฉริยะ และ
จัดหาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

- โครงการจัดท า
ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(SMSART ROM) 
- โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์ที่ทันสมยั
ประกอบการจดัการ
เรียนการสอน 
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แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัให้ผู้เรยีนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 3.3.2 เพื่อให้ครูและ

ผู้เรยีนมีสื่อนวตักรรม 
ประกอบการเรียนที่
หลากหลาย 

ร้อยละของการใช้สื่อ
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

80 80 80 80 80 3.3.2_1 ส่งเสริมการ
จัดท าสื่อนวัตกรรม
ส าหรับผู้สอน 

- โครงการจัดหาและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- โครงการเรยีนรูส้ื่อใน
สถานประกอบการ 
- โครงการประกวดสื่อ
นวัตกรรมของครผููส้อน 

 3.3.3 เพื่อให้ผู้เรียนน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน 
ชุมชน และสังคม 

1. ร้อยละของการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อ
นวัตกรรมของผูเ้รียน 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

3.3.3_1 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมของ
นักเรียน 

- โครงการบริการ
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมของผูเ้รียนใน
รายวิชาโครงการ 
- โครงการประกวดสื่อ
นวัตกรรมของผูเ้รียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
4.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประเมินผล 

4.1.1 เพื่อส่งเสริมการ
ท าวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ให้คร ู

ร้อยละของครูที่ท าวิจยั 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

100 75 85 95 100 4.1.1_1 สนับสนุน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของครเูข้าสู่
ระดับภาค และชาต ิ

- โครงการประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นของครู
ระดับสถานศึกษา ภาค 
และชาต ิ

 4.1.2 เพื่อส่งเสริมการ
ท าวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ให้นักเรียน 
นักศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ี
ท าวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ในระดับ 
ปวช. ปวส. และปรญิญา
ตรีสายเทคโนโลย ี
2. ระดับคณุภาพของ
ผลงานในระดับด ี

100 
 
 
 
 
5 
 

100 
 
 
 
 
4 

100 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
5 

4.1.2_1 สนับสนุน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของ
นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่
ระดับภาคและชาต ิ

- โครงการประกวด
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ภาค 
และชาต ิ

4.2 พัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ การ
ประมวลผลให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และ
ประมวลผล 

1. ร้อยละของผู้ที่เข้ารับ
การอบรม 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 

100 
 
5 

85 
 
4 

95 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

4.2.1_1 สนับสนุนให้
ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์
ประเมินผลด้วยการ
อบรม 

- โครงการพัฒนาครูให้
มีความรู้ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 4.2.2 เพื่อพัฒนา

นักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์ และ
ประมวลผล 

1. ร้อยละของผู้ที่เข้ารับ
การอบรม 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 

100 
 
5 

85 
 
4 

95 
 
5 

100 
 
5 

100 
 
5 

4.2.2_1 สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์
ประเมินผลด้วยการ
อบรม 

- โครงการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
ประมวลผล 

4.3 พัฒนารูปแบบ
งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ให้
สอดคล้องกับสาขางาน 

4.3.1 เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และสร้าง
แรงจูงใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ให้กับครูและ
นักเรียน 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 

100 
 
5 

70 
 
4 

80 
 
5 

90 
 
5 

100 
 
5 

4.3.1_1 สนับสนุน
งบประมาณ และ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ครู
และนักเรียนในการคดิ
อย่างสร้างสรรค ์

- โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้าง
แรงจูงใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 4.3.2 เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และน า
ผลงานไปใช้ประโยชน ์

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้เผยแพร ่
2. ร้อยละของ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์

100 
 
 
5 

100 
 
 
5 

100 
 
 
5 

100 
 
 
5 

100 
 
 
5 

4.3.2_1 ส่งเสริมการ
เผยแพร่และน า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐไ์ปใช้
ประโยชน ์

- โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
5.1 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 

5.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
กล้าตัดสินใจและกล้า
ตัดสินใจและกล้า
แสดงออกเชิงสร้างสรรค ์

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่าน
กิจกรรมส่งเสริมความ
เชื่อมั่นในในตนเอง กล้า
ตัดสินใจ และกลา้
แสดงออกเชิงสร้างสรรค ์

80 80 80 80 80 5.1.1_1 ส่งเสริม
สมรรถนะหลักและ
ทักษะชีวิต 

- โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

 5.1.2 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ใน
การเรยีนไปพัฒนา
องค์กรชุมชนและสังคม 

ระดับความพึงพอใจของ
องค์กร ชุมชนและสังคม
ที่มีต่อผู้เรียน 
 

4 4 4 4 4 5.1.2_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
มีบทบาทพัฒนาองค์กร
ท้องถิ่น 

- โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 5.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ด ี

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่าน
การอบรมด้านภาวะผู้น า 

80 80 80 80 80 5.1.3_1 ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ภาวะผู้น า 

- โครงการอบรมภาวะ
ผู้น า 
- โครงการเข้าค่ายพัก
แรมเตรียมลูกเสือเนตร
นาร ี
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 5.1.4 เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถท างานเป็นทีม 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถท างานเป็นทีม 
2. ร้อยละของกิจกรรม/
งานท่ีใช้ระบบการ
ท างานเป็นทีม 

80 80 80 80 80 5.1.4_1 ยกระดับ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม 

- โครงการฝึกอบรมการ
ท างานเป็นทีม 

5.2 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด
สร้างสรรคเ์ชิงระบบ
และวิจัยแก้ปัญหาการ
เรียนตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร ์

5.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่าน
กิจกรรมการท างานเป็น
ทีม 

90 90 90 90 90 5.2.1_1 ส่งเสริม
สมรรถนะในการ
ท างานเป็นทีม 

- โครงการกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพ 
- โครงการกิจกรรมกีฬา
ส ี
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 
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 5.2.2 เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถวางแผนการ
ท างานได ้

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

4 4 4 4 4 5.2.2_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีบทบาทในการ
วางแผนงานอย่าง
สร้างสรรค์อยา่งเป็น
ระบบ 

- โครงการพี่สอนน้อง 
- โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 

 5.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ผ่านการประเมินการ
ฝึกงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ควบคุมการฝึกงาน 

90 
 
 
4 

90 
 
 
4 

90 
 
 
4 

90 
 
 
4 

90 
 
 
4 

5.2.3_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนปฏิบัตติาม
แผนงานหรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา 

- โครงการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
- โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อ 
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(Strategic Issues) 
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 5.2.4 เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถคิดแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่น
การประเมินการจัดท า
โครงการวิชาชีพ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่น
การประเมินการจัดท า
โครงการวิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่น
การประเมินการจัดท า
โครงการแผนธุรกิจ 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่น
การประเมินการจัดท า
โครงการหารายไดร้ะหว่าง
เรียน 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

5.2.4_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนจัดท าโครงการ
วิทยาศาสตร์โครงการ
แผนธุรกิจและโครงการ
วิชาชีพ 

- โครงการวิทยาศาสตร ์
- โครงการแผนธรุกิจ 
- โครงการหารายได้
ระหว่างเรยีน 
- โครงการวิชาชีพ 
 



 
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map) พ.ศ. 2558-2561 
ระดับ :                บุคคล ........................................       แผนก/งาน/ฝ่าย ...............................................      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาวิชาชีพทันสมัย ผลิตก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจที่ 5  :  ผลิตผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง และปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบตัิการที่มสีมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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2558-2561 2558 2559 2560 2561 
5.3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ 

5.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาชีพแต่ละ
สาขา 

ร้อยละของผูเ้รียนผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

80 80 80 80 80 5.3.1_1 ส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันทักษะความรู้ใน
วิชาชีพ 
 

- โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับ
หน่วย ระดับภาค และ
ระดับชาต ิ

 5.3.2 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละของผูเ้รียนสามารถ 
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

80 80 80 80 80 5.3.2_1 ส่งเสริมกิจกรรม
หารายได้ระหว่างเรยีน 

- โครงการหารายได้
ระหว่างเรยีน 
- โครงการแผนธรุกิจ 
 

 5.3.3 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้ชุมชนสังคม 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีให้
ความรูสู้่ชุมชนและสังคม 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

80 
 
4 

5.3.3_1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีบทบาทในการบริการ
ชุมชนและสังคม 

- โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
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 5.3.4 เพื่อให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาน าความรู้ 
และทักษะไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีสามารถเข้า
ศึกษาต่อใสถาบันการศึกษา
ที่สูงข้ึนหรือเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

90 80 90 90 90 5.3.4_1 จัดกิจกรรมแนะ
แนวในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

- โครงการแนะแนว
ศึกษาต่อ 
- โครงการแนะแนว
อาชีพ 

5.4 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกภาคการศึกษา 

80 80 80 80 80 5.4.1_1 กิจกรรมให้ความรู้
การสื่อสารดา้นภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศทุก
ภาคการศึกษา 

- โครงการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน 
แต่ละภาคการศึกษา 
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 5.4.2 เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารกับชาวต่างชาต ิ

ร้อยละของผูเ้รียนที่น าความรูไ้ป
ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาต ิ

50 50 60 60 60 5.4.2_1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีอัจฉริยะทางภาษา 

- โครงการส่งเสรมิ
อัจฉริยะทางภาษา 
- โครงการมัคคเุทศก์
น้อย 
- โครงการไกด์ท้องถิ่น 
- โครงการ English 
on Monday, 
Chinese on 
Monday 
- โครงการ English 
camp 

5.4.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการใช้สื่อสาร
ด้านภาษาตา่งประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะใน
การสื่อสารด้วยภาษา 
ต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

50 50 60 60 60 5.4.3_1 ส่งเสริมให้เข้า
ร่วมการแข่งขันการใช้
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

-  โครงการแข่งขัน
ทักษะสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับวิทยาลัย ระดับ
ภาค และระดับชาต ิ
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 5.4.4 เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการรับ
การประเมินดา้น
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ทดสอบระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

60 50 60 60 60 5.4.4_1 ยกระดับรองรับ
การประเมิน ความรู้
ความสามารถการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- โครงการทดสอบ
ระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5.5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี (ICT) ใน
การประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
(ICT) 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนรายวิชาความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 

80 80 80 80 80 5.5.1_1 ส่งเสริมผูเ้รียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT) 

-  โครงการจัดแผนการ
เรียนรู้ใหค้วามรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
(ICT) ทุกสาขาวิชา 

 5.5.2 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรยีนวิชาต่างๆ 

ร้อยละของผูเ้รียนที่น าความรูไ้ป
ใช้ในการเรียนหรือท าภาระงาน
ที่มอบหมาย 

80 80 80 80 80 5.5.2_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีบทบาทในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียน
หรือท าภาระงาน 

-  โครงการมอบหมาย
ภาระงานให้สืบค้นหรือ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียน
แต่ละวิชาและแต่ละ
สาขา 
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(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 
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(Target) 
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(Strategy) 
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 5.5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี (ICT) 
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ (ICT) 

90 90 90 90 90 5.5.3_1 ส่งเสริมให ้
ผู้เรยีนให้มีทักษะในการ 
ใช้เทคโนโลยีในการ 
ประกอบอาชีพ 

-  โครงการแข่งขัน
น าเสนอทักษะวิชาชีพ
ด้วยเทคโนโลยี (ICT) 

 5.5.4 เพื่อให้ผู้เรียนน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผู้
ควบคุมการฝึกงานในสถาน
ประกอบการทีผู่้เรยีนไป
ฝึกงานหรือบริการ 

4 4 4 4 4 5.5.4_1 ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีไปใช้
ในการฝึกงานได้อย่าง
เหมาะสม 

- โครงการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
- โครงการบริการ
วิชาชีพ 

5.6 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ในวิชาชีพ 

5.6.1 เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลที่มีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

90 90 90 90 90 5.6.1_1 ส่งเสริมการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และ ส่งเสรมิให้มีความรู้
ในจรรยาบรรณ 

- โครงการค่าย
คุณธรรม จรยิธรรม 
- โครงการอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 5.6.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็น

บุคคลที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม  

ระดับความพึงพอใจของชุมชน 
และสังคม 

4 4 4 4 4 5.6.2_1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีบทบาทเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม 

-  โครงการจิตอาสา
เพื่อพัฒนาชุมชน 

 5.6.3 ผู้เรียนปฏิบตัิตน
อยู่ในศีลธรรมตามหลัก
ของศาสนา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนที่ปฏิบัตตินตามหลัก
ศาสนา 

4 4 4 4 4 5.6.3_1 ส่งเสริมให้
นักเรียนร่วมกิจกรรม 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

- โครงการท าบุญ 
ตักบาตร วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา 

 5.6.4 สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
ที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

4 4 4 4 4 5.6.4_1 ยกระดับการ
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

-  โครงการพัฒนาชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
5.7 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในด้านการ
แข่งขันและการ
ประเมินวิชาชีพในทุก
ระดับ 

5.7.1 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา 
ที่เรียน 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการ
ประเมินความรู ้

90 90 90 90 90 5.7.1_1 ส่งเสริม
สมรรถนะ 
ความรู้ในเนื้อหาวิชา 
ที่เรียน 
 

-  โครงการสอนเสรมิ
ความรู ้

5.7.2 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการตอบปัญหา
และปฏิบตัิงานใน
วิชาชีพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่น
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. คะแนนผู้เรยีนที่เข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 
 

90 90 90 90 90 5.7.2_1 ส่งเสริม
สมรรถนะการตอบและ
การปฏิบัติงาน 

- โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพองค์การ
ระดับหน่วย/ภาค 
- โครงการวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 5.7.3 เพื่อผู้เรียน
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

90 90 90 90 90 5.7.3_1 ส่งเสริม
สมรรถนะวิชาชีพการ
แข่งขัน 

- โครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 
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 5.7.4 เพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ในการประเมิน 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

80 80 80 80 80 5.7.4_1 ส่งเสริม
สมรรถนะผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะในการ 
ประเมิน 

- โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษาV-NET) 
- โครงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
สถาบันการศึกษาท่ี
สูงขึ้นหรือสถาน
ประกอบการอื่นๆ 
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6.1  ส่งเสริมความ
ร่วมมือการอาชีวศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศ 

6.1.1 ส่งเสริมความ
ร่วมมือการอาชีวศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศ 

จ านวนหน่วยงานทุก
ส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน ที่เป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

50 50 50 60 65 6.1.1_1 ยกระดับภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทุกส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

- โครงการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทุกส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
- โครงการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 

 6.1.2 เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับผู้เรียนและ
หนว่ยงานทุกส่วนท้ังรัฐ
และเอกชน 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
- ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานทุกส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

4 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
4 

6.1.2_1 ยกระดับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับผู้เรียน
และหน่วยงานทุกส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

- โครงการแนะแนวผู้เรียน
ในการศึกษาต่อในระบบทวิ
ภาคี 
- โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจกบัหน่วยงานทุก
ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- โครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 
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(Strategic Issues) 
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 6.1.3 เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือกับหน่วยงานทุก
ส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน ของ
ผู้เรยีนและฝึก
ประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 

- จ านวนหนว่ยงานทกุส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้
ความร่วมมือในการฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน ของผู้เรียน
และฝึกประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและครูในสถานศึกษา
ที่เข้ารับฝึกงาน การศึกษาดู
งาน 
- ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานทกุภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความ
ร่วมมือในการฝึกงาน
การศึกษาดูงาน ของผู้เรียน
และฝึกประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 

150 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

150 
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4 
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160 
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165 
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6.1.3_1 ยกระดับ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทุกส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ใน
การฝึกงาน การศึกษาดู
งาน ของผู้เรียนและฝึก
ประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 

- โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานทุก
ส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน ของ
ผู้เรยีนและฝึก
ประสบการณ์ครูใน
สถานศึกษา 
- โครงการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
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 6.1.4 เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุน ทรัพยากร
ด้าน ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ผู้เชีย่วชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ร่วม
พัฒนาผู้เรียนทุกสาขา
งานท่ีเปิดสอน 

- จ านวนสาขางานท่ีร่วม
พัฒนาผู้เรียนด้วยภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา 
- จ านวนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ร่วม
พัฒนาผู้เรียน 

80 
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80 
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6.1.4_1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ให้มสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

- โครงการระดม
ทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษา 
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6.2 ขยายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา
ทุกสาขาวิชาชีพ ตาม
ความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศ 

6.2.1 เพื่อส ารวจความ
ต้องการของหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีร่วมจดัท า
หลักสตูรสมรรถนะทุก
สาขาวิชาชีพ 

จ านวนหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีร่วมจัดท า
หลักสตูรสมรรถนะทุก
สาขาวิชาชีพ 

10 10 10 10 10 6.2.1_1 พัฒนา
หลักสตูรฐานสมรรถนะ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

- โครงการพัฒนา
หลักสตูรฐานสมรรถนะ
ทุกสาขาวิชาชีพตาม
ความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 6.2.2 เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการจดัการ
อาชีวศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

จ านวนหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีให้ความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษาทุก
สาขาวิชาชีพ 

10 10 10 10 10 6.2.2_1 ยกระดับ
ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

- โครงการสร้างความ
ร่วมมือในการจดัการ
อาชีวศึกษาทุกสาขา
วิชาชีพ 
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 6.2.3  เพื่อพัฒนาความ

ร่วมมือในการจดัศูนย์
การเรยีนรู้สมรรถนะที่
ทันสมัยกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังรัฐและ
เอกชน 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 
- ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือ 

4 
 
4 

4 
 
4 

4 
 
4 

4 
 
4 

4 
 
4 

6.2.3_1 ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการ
สนับสนุน จดัศูนย์การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะที่
ทันสมัย 

-  โครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการจัดศูนย์
การเรยีนรู้ฐาน
สมรรถนะที่ทันสมัย 

 6.2.4 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดและ
ประสบการณ์ในการ
จัดการอาชีวศึกษาใน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทุกภาค
ส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

- ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายความ
ร่วมมือในหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรแตล่ะสาขา
วิชาชีพ 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

6.2.4_1 ยกระดับ
ความร่วมมือโดยการ
แลกเปลีย่นความคดิ
และประสบการณ์ใน
การจัดการอาชีวศึกษา
ในเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

- โครงกาสัมมนาการ
จัดการอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
- โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ทุกสาขาวิชาชีพระยะท่ี 2 
ตามความต้องการของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
6.3 พัฒนาความ
ร่วมมือกับทุก
หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในประเทศ 

6.3.1 เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้
เป็นศูนย์ฝึกงานของ
ผู้เรยีนและฝึก
ประสบการณ์ของคร ู

- ระดับความพึงพอใจ
ของทุกหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ที่
เป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ ์
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและคร ู

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 

6.3.1_1 ยกระดับ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้เป็นศูนย์ฝึกงานของ
ผู้เรยีน และฝึก
ประสบการณ์ของคร ู

- โครงการฝึกงานของ
ผู้เรยีน 
- โครงการฝึก
ประสบการณ์ของคร ู

 6.3.2 เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการระดม
ทรัพยากร เพื่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ้

จ านวนร้อยละของสื่อท่ี
ได้รับการพัฒนา 

40 30 35 40 40 6.3.2_1 ส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

- โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู ้
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 6.3.3 เพื่อขยาย

เครือข่ายความร่วมมือ
ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

จ านวนหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีให้
การร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้นแต่ละป ี

12 10 10 12 12 6.3.3_ 1 ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา
กับทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

- โครงการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 

6.4  ขยายความ
ร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาทุกสาขา
วิชาชีพ ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

6.4.1 เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ 

จ านวนหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศท่ีร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการ
อาชีวศึกษา 

5 3 4 5 5 6.4.1_1 สร้างภาคี
เครือข่ายหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ 
 

- โครงสร้างความ
ร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาใน
ต่างประเทศ 
- โครงการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objetives ) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(Target) 

กลยุทธ์/มาตรการ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative/Project) 

2558-2561 2558 2559 2560 2561 
 6.4.2 เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ ด้าน
การศึกษาดูงาน และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษา 

- จ านวนหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศเข้าร่วม
โครงการ 
- ความพึงพอใจของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนในต่างประเทศ 
- ความพึงพอใจของครูที่
ได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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4 
 
 
4 

3 
 
 
 
4 
 
 
4 

3 
 
 
 
4 
 
 
4 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 

5 
 
 
 
4 
 
 
4 

6.4.2_1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ ด้าน
การศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของครูในสถานศึกษา 

-  โครงการศึกษาดูงาน 
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของครูใน
สถานศึกษากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ 

 6.4.3 เพื่อขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

จ านวนหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศท่ีเพิม่ขึ้นต่อ
ปี 

8 
 

2 4 6 8 6.4.3_1 เพื่อขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

- โครงการสร้างความ
ร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
- โครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 



 


