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ส่วนที่ 1  
 

บทน ำ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค 

พันธกิจ 

1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล 

 3.  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6.  วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7.  ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ 

 1.  ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 2.  เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
 4.  เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

 
มำตรกำร 
 1.  ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
 2.  สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
 3.  ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ 
 4.  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
 5.  ส่งเสริมเส้นทำงอำชีพ 
 6.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ 
 7.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ 
 8.  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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โครงกำร 
 1. วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
 2. เสริมสำร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 3. ส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศฯ เพื่อสร้ำงทุนปัญญำชำติ 
 4. เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed) / แก้ปัญหำทะเลำะวิวำท/ทวิภำคีกลุ่มพิเศษ 
 5. ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
 6. อำชีวะพัฒนำ 
 7. อุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
 8. อุดหนุนกิจกรรมองกำรวิชำชีพอุตสำหกรรม 
 9. อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรมฯ 
 10. ยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ 
 11. พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it center) 
   12. อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ 
 13. สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
 14. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ 
 15. เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 16. เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ 
 17. ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง 
 18. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 19. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 20. ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

21. จัดหำบุคลำกรสนับสนุน คืนครูให้นักเรียน 
 22. ส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้ 
 23. เสริมสร้ำงสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
 24. วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
 25. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
 26. ขยำยอำชีวะอ ำเภอ 
 27. จัดต้ังสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 28. อุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร 
 29. ทุนช่ำงเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 
 30. ควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ 
 31. อำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล 
 32. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 33. จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพในศึกษำอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำนำอำชีพประชำชน 
 34. พัฒนำกำรศึกษำ จชต. 
 35. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน 
 36. กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 
 37. อุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล 
 38. อุดหนุนกำรกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
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 39. อุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท 
 40. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 41. อุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน 
 42. อุดหนุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 
 43. เพิ่มบทบำทภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิตและบริกำรในสำขำ
ท่ีเป็นควำมต้องกำรของประเทศ 
 44. ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี 
 45. โรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียลรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
 46. เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  
 47. ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย 
 48. อุดหนุนบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนกคลัมโบ 
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์ และนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง 

9 นโยบำยของ คสช.ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร 

 1)  สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ ควำมสำมัคคี 
 2)  เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม 
 3)  เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับกลำงและระดับสูงท่ีมี
คุณภำพและส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
 4)  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยปฏิรูปหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนเน้นกระบวนกำรคิดเชิงระบบ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตส ำนักควำมเป็นไทย ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นในสถำบันชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 5)  ปฏิรูปครู โดยเน้นกำรผลิตและพัฒนำครูคุณภำพ และให้คนเก่งคนดีมำเป็นครู 
 6)  ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคม และกำร
กระจำยอ ำนำจ 
 7)  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 8)  เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 9)  พัฒนำระบบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทันสมัย 
  
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

      ข้อที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบำลจะน ำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไทยมำใช้
สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

 4.1  จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญท้ังกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพ
และด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม เสริมสร้ำงคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำร
เรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นท่ี ลดควำมเหล่ือมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้ำน
กำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร 

 4.2  ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปล่ียนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
จ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนท่ัวไปมีสิทธิ
เลือกรับบริกำรกำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำง
หนึ่ง 

 4.3  ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนท่ัวไปมีโอกำสร่วม
จัดกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้
สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
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4.4  พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ท่ีสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่
เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

 4.5  ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนท่ีมีทักษะโดยเฉพำะในท้องถิ่น
ท่ีมีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เช่ือมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 

 4.6  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูท่ีมีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตำมวิชำท่ีสอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
กำรประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 4.7  ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์ใน
สังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคมตำมควำมพร้อม 

 4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมท้ังควำม
หลำกหลำยของศิลปวัฒธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็นไทย น ำไปสู่กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9  สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล และกำร
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนและเพื่อกำร
เป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 

 4.10  ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตส่ือคุณภำพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

 กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดท่ี
มีควำมต่อเนื่องจำกแนวคิดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ  “คนเปน็ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ”  รวมทั้ง “สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ”  ในทุกมิติ 
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทำงปฏบิัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้กำรพัฒนำและบริหำรประเทศเป็นไปบน
ทำงสำยกลำง เช่ือมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและกำรเมือง  โดยมี
กำรวิเครำะห์อย่ำง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ควำมพอประมำณ” ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงมิติทำงวัตถุกับจิตใจของ
คนในชำติ ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงให้ 
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เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยนอกและภำยในประเทศ ท้ังนี้  กำรขับเคล่ือน
กระบวนกำรพฒันำทุกขั้นตอนต้องใช้  “ควำมรอบรู้”  ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำมรอบคอบ เป็นไปตำมล ำดับ
ขั้นตอน  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้ำงศีลธรรมและส ำนึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและด ำเนินชีวิตด้วย “ควำมเพียร”  จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ 

 1)  สร้ำงสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภำพ  ทุกคนมีควำมมั่นคงในชีวิต  ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม
ท่ีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม  มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค  ทุกภำคส่วน
ได้รับกำรเสริมพลังให้สำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ  ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

 2)  พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลง 

 3)  พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และภูมิ
ปัญญำ  สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน  ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
พร้อมสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 

 4)  สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้ง
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
 1)  ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด  กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง 

 (พ.ศ.2552-2559) 

 กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)  ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมสมดุลพอดี  รู้จักพอประมำณ อย่ำงมีเหตุผล มีควำมรอบรู้เท่ำทันโลก  เพื่อมุ่ง
ให้เกิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืนและควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดกำรบูรณำกำรแบบองค์รวมที่ยึด “คน”  เป็นศูนย์กลำง
ของกำรพัฒนำและสร้ำงกำรพฒันำอยู่มี “ดุลยภำพ”  ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และส่ิงแวดล้อม เป็นแผนท่ี
บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำ กับกำรศึกษำทุกระดับ  รวมทั้งเช่ือมโยงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับกำร
พัฒนำด้ำนต่ำงๆ ท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น   โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 2)  เจตนำรมณ์ของแผน 

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติมีเจตนำรมณ์เพื่อมุ่ง (1) พัฒนำชีวิตให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ควำมสุข”  และ (2) พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีควำมเข้มแข็งและมีดุลยภำพใน 3 ด้ำน คือ เป็นสังคมคุณภำพ  
สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ และสังคมสมำนฉันท์และเอื้ออำทรต่อกัน 
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 3)  วัตถุประสงค์ของแผน 

 เพื่อให้บรรลุตำมปรัชญำหลักและเจตนำรมณ์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
จึงก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ท่ีส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้ 
 1.  พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพื่อเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ 
 2.  เพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ 
 3.  เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำ 
และกำรเรียนรู ้
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559  

กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภำพ มีควำมพร้อมท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีจิตส ำนึกของควำม
เป็นไทย มีควำมเป็นพลเมืองท่ีดี ตระหนักและรู้คุณค่ำของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท่ีดีงำม มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำระส ำคัญ
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นคนดี มีควำมสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทัน ในเวทีโลก” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 
2. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ กำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคต 

2. เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรแข่งขันของประเทศ 
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงยั่งยืน 
4. เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก ธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของ

ทุกภำคส่วน 
 
เป้ำหมำยหลัก 

1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
2. สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงท่ัวถึง และเป็นธรรม 
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4. ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ ได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรพัฒนำสังคม ประเทศ 
หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 

5. ผู้เรียนและก ำลังแรงงำนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 
6. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติเพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภท ท่ีเข้ำรับกำรประเมินในแต่ละปีและได้รับกำรรับรองคุณภำพ
จำก สมศ. 

3. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉล่ียของคนไทยเพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละของก ำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
5. จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่ในวำรสำร หรือน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

หรือน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
6. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำท่ีเข้ำสู่ตลำดแรงงำน มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของ

ผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพิ่มขึ้น 
7. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
8. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 

 
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

เพื่ อ ให้ กำรด ำ เนิ น งำนบรรลุวิ สัย ทัศน์  วั ตถุป ร ะสงค์  และ เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำ ท่ี ก ำห นด ไว้ 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
2. ผลิตและพัฒนำคุณภำพก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำซึ่งในแต่ละยุทธศำสตร์
มีกลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
จุดมุ่งหมำย 

มุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริม
และพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ รวมท้ังพัฒนำสถำนศึกษำ
ทุกระดับและประเภทให้มีคุณภำพและมำตรฐำนได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.) 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติเพิ่มขึ้น 
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2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมเป็นพลเมือง 
3. ร้อยละของครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำสำมำรถ น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีคุณภำพ 
4. จ ำนวนครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์

เกื้อกูล ควำมมั่นคงและผดุงเกียรติ 
5. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพจำก สมศ. 
 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน 
1.1 พัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย โดยพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมทุกด้ำนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ก่อนเข้ำเรียน

ระดับประถมศึกษำ 
1.2 ปรับหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมเปล่ียนแปลงทำงวิทยำกำร 
1.3 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลำกหลำย โดย

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรคิด วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ และมีทักษะวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และ
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น กำรวิจัย กำรท ำโครงงำน เป็นต้น 

1.4 ส่งเสริมกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนท่ีมีคุณภำพ รวมท้ังส่ือและต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมี
เนื้อหำสำระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษำ ได้ด้วยตนเอง 

1.5 พัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนต้นแบบทุกสำขำวิชำหลัก และทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนใกล้เคียงกัน 

1.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะให้ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำยและสติปัญญำสมวัย 

1.7 ปรับระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
2.1 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรสรรหำ คัดกรอง

คนมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู คนดี คนเก่งมำเป็นครู 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำบันผลิตครูให้มีควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ มีศักยภำพท้ังในกำรผลิต

และพัฒนำครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนำต่อยอดเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
2.3 วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุก

ระดับ/ประเภทกำรศึกษำ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำอื่น หรือภูมิปัญญำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน มำเป็นผู้สอน
เพิ่มเติม 

2.4 เร่งรัดกำรผลิตครูพันธุ์ใหม่ และครูสำขำขำดแคลนให้เพียงพอ ตำมควำมต้องกำรใช้ครู 
2.5 เร่งรัดพัฒนำครูประจ ำกำร และครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำท่ีสอน โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ 
2.6 สร้ำงควำมร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงวิชำกำร โดยจัดหำทุนให้ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำได้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ท้ังในและต่ำงประเทศ 
2.7 แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู และลดภำระงำนอื่นท่ีไม่จ ำเป็นของครู และจัดให้มีบุคลำกรสำยสนับสนุน

อย่ำงเพียงพอ 
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2.8 สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ 
สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในวิชำชีพครู รวมท้ังเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของ
ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.9 ฟื้นฟูศรัทธำวิชำชีพครู ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดี ครูต้นแบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2.10 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
2.11 พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู และระบบกำรประกันและรับรองคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพครู 

3. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
3.1 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 
3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ทัดเทียมระดับสำกล 
3.4 ขยำยผลโรงเรียนดีประจ ำต ำบล อ ำเภอและจังหวัด โดยสร้ำงโรงเรียนเครือข่ำยและโรงเรียนคู่พัฒนำ 
3.5 พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำก 

สมศ. มำใช้เป็นฐำนของกำรพัฒนำ 

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองในระบบกำรศึกษำ 
4.1 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกจิตส ำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและมีควำมภำคภูมิใจใน

ควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 บูรณำกำรกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำย ท้ังด้ำนวิชำกำร ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ศำสนำ และ

ควำมเป็นไทย 
4.3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนำควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้ำง

ควำมมีวินัย ควำมสำมัคคี และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำ สถำนศึกษำในกำรบ่มเพำะ และ

พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำคุณภำพก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
จุดมุ่งหมำย 

มุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และอำชีวศึกษำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน มีสมรรถนะ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล รวมท้ังกำรเตรียม
ควำมพร้อมของผู้เรียนและก ำลังแรงงำนรองรับกำรเข้ำสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 

 
ตัวชี้วัด 

1. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
2. สัดส่วนผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีต่อสำยสังคมศำสตร์ในสถำบันอุดมศึกษำประเภทจ ำกัดรับ 

ระดับอนุปริญญำถึงปริญญำตรี 
3. ผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำ มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 

รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพิ่มขึ้น 
4. จ ำนวนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษท่ีได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง 
5. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ เทคโนโลยี ภำษำอังกฤษ และภำษำประเทศเพื่อน

บ้ำนในภูมิภำคอำเซียน 
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กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. สร้ำงภำพลักษณ์และยกระดับคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ 

1.1 พัฒนำระบบกำรแนะแนวกำรศึกษำด้ำนอำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีควำมถนัดและ
สนใจ 

1.2 รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ช้ีแจง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชำชนเกี่ยวกับ
กำรศึกษำในรูปแบบอำชีวศึกษำอย่ำงถูกต้อง เพื่อให้เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำอำชีวศึกษำ และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติในกำรเข้ำเรียนอำชีวศึกษำ 

1.3 พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถท้ังด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ 
1.4 พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรรับรอง

สมรรถนะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
1.5 ปรับระบบกำรก ำหนดเงินเดือนและค่ำตอบแทน เพื่อจูงใจให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มข้ึน 

2. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ พยำบำล และสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

2.1 เพิ่มกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับอำชีวศึกษำและระดับ อุดมศึกษำในสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำรและ
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะสำขำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เต็มศักยภำพ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์ เข้ำเรียนต่อในสำยวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำเพิ่มข้ึน โดยเช่ือมโยงกับกำรจัดสรรทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

2.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

3. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
3.1 จัดกำรศึกษำและเรียนรู้อำชีวศึกษำ โดยเน้นสัดส่วนกำรปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี 
3.2 ขยำยกำรศึกษำระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำ เน้นกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภำคเอกชนมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมใน กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีวศึกษำ 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถำบันอำชีวศึกษำได้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำร 
3.5 ขยำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำสู่กลุ่มประชำกร วัยแรงงำนเพิ่มขึ้น 
3.6 พัฒนำหลักสูตร ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้ ทันสมัย เหมำะสมกับ

ควำมก้ำวหน้ำและกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

4. พัฒนำสมรรถนะก ำลังแรงงำนเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่สังคม และประชำคมอำเซียน 
4.1 พัฒนำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ (National Qualification Framework) 
4.2 สร้ำงผู้เรียนให้มีทักษะฝีมือท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนก่อนเข้ำสู่ กำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
4.3 พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและพัฒนำก ำลังแรงงำนให้เหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีใช้

ในภำคอุตสำหกรรม 
4.4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและภำษำของประเทศสมำชิกอำเซียน 
4.5 พัฒนำระบบมำตรฐำนสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน

สมรรถนะ 
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4.6 สร้ำงโอกำสหรือหลักประกันกำรมีงำนท ำให้ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยจัดหำแหล่งงำน แหล่งทุนเพื่อกำร
ประกอบอำชีพ หรือเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 

4.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

5. สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกับองค์กร/หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
5.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำนประกอบกำรในกำรวำงแผนกำรผลิตและ

กำรพัฒนำก ำลังคน 
5.2 สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับองค์กรหรือหน่วยงำนท้ังในและต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำร 

6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
6.1 พัฒนำระบบกำรคัดกรอง สรรหำเด็กและเยำวชนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ได้รับกำร

ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำในรูปแบบท่ีเหมำะสม เต็มศักยภำพ และต่อเนื่อง 
6.2 พัฒนำหลักสูตร รูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับควำมเปล่ียนแปลงหรือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
6.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ท้ังกับบุคคล องค์กรหรือ

หน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นเลิศ ท้ังในและต่ำงประเทศ 
6.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอันโดดเด่น โดยกำรส่งเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำร กำรจัด

ประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้น หรือกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับประเทศหรือระหว่ำงประเทศ 

7. ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน 
7.1 ส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทยควบคู่กับภำษำถิ่นอย่ำงถูกต้อง รวมท้ัง กำรเรียนรู้ภำษำสำกลและภำษำของ

ประเทศสมำชิกอำเซียน 
7.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำนำนำชำติ หรือหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับ

สถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
7.3 พัฒนำสถำบันกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีมีศักยภำพสูง รวมท้ังรวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ

นำนำชำติให้มีคุณภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล 
7.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบสองภำษำ และภำษำประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงเข้มข้น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
จุดมุ่งหมำย 

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิ จัยและพัฒนำท้ังด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ กำรให้กำรบริกำร
รักษำพยำบำลและเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรวิจัยและพัฒนำท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ท้ังในด้ำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำและในเชิงพำณิชย์ 
 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่ในวำรสำร หรือน ำไปใช้อ้ำงอิง ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
หรือน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 

2. จ ำนวนผลงำนวิจัยด้ำนกำรรักษำพยำบำลท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
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กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศ 

1.1 สร้ำงกลไกกำรวิจัยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่ำงภำคธุรกิจ สถำน
ประกอบกำรกับสถำบันกำรศึกษำ 

1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำในระดับอุดมศึกษำ เพื่อสร้ำงสรรค์ องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมและประเทศ 

1.3 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำขั้นสูง 
.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดต้ังศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันกำรศึกษำ และพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ เพื่อ

เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
1.5 ส่งเสริมกำรวิจัย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพิ่มข้ึน 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำวิจัยกับองค์กร/หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำ ครู คณำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำสร้ำง

องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และเอกชนในกำรสร้ำงงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ กำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือต่อยอดเทคโนโลยี 
2.3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำนวิจัยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ 

3. ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเพื่อให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรรักษำพยำบำลและกำรส่งเสริม

สุขภำพ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสำธำรณสุขในมหำวิทยำลัยใน

สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ 

4.2 พัฒนำระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลองค์ควำมรู้ และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร หรือเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สำธำรณชนอย่ำงท่ัวถึง 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรถ่ำยทอด ถอดองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในบุคคล ให้เป็นองค์ควำมรู้ขององค์กรหรือ
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 
5.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจัย 
5.2 สร้ำงเครือข่ำยนักวิจัย 
5.3 ส่งเสริมกำรวิจัยท่ีสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิชำกำร 
5.4 ก ำหนดทิศทำงกำรวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ 
5.5 สนับสนุนกำรน ำองค์ควำมรู้ จำกกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม ประเทศหรือต่อยอดในเชิง

พำณิชย์ 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ควำมรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
6.1 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำบันกำรศึกษำจดทะเบียนคุ้มครองผลงำน
หรือส่ิงประดิษฐ์คิดค้นท่ีเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
จุดมุ่งหมำย 

เร่งขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงท้ังในเมืองและชนบททุกระดับ/ประเภท กระจำยโอกำสและ
สร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกำสต่ำงๆ ให้ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ ให้สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉล่ียของคนไทยเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของก ำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
3. จ ำนวนนักเรียนพิกำรหรือด้อยโอกำสท่ีได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำ 
4. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะส้ันสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพหรือ

พัฒนำงำนได้ 
5. จ ำนวนเด็ก เยำวชนและประชำชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนท่ีได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

1.1 จัดต้ัง จัดหำและพัฒนำระบบกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้เพียงพอ และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ท้ังทุนให้เปล่ำและทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

1.2 สร้ำงหลักประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรอย่ำงเหมำะสม ท่ัวถึง 
1.3 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำให้เข้ำถึงเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบท่ียืดหยุ่นหลำกหลำย และ

เหมำะสม 
1.4 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและปัจจัยพื้นฐำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับผู้เรียน 

2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.1 พัฒนำห้องสมุดประชำชน และแหล่งเรียนรู้อื่นให้ทันสมัย กระจำยอย่ำงท่ัวถึง เข้ำถึงง่ำย สะดวก เพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับประชำชนในทุกพื้นท่ี 
2.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำท่ีหลำกหลำย ยืดหยุ่น เหมำะสมกับผู้เรียน 
2.3 พัฒนำระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด 

ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงำมของไทย 

3. พัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงระบบ

เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ท่ีทันสมัยอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ 
3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพ มีมำตรฐำนเดียวกัน โดยเช่ือมโยงข้อมูล

กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
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3.3 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ 

3.4 จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลส่ือ กำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ ทันสมัย ได้
มำตรฐำน และใช้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของผู้เรียน ครูและคณำจำรย์ 

3.5 รณรงค์ ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชนและประชำชนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงท่ัวถึง สร้ำงสรรค์ และ มีประสิทธิภำพ 

3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรและจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ท่ัวถึงและเหมำะสมกับ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
จุดมุ่งหมำย 

มุ่งปรับระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน
กำรศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีและสถำนศึกษำทุก
ระดับ/ประเภทให้มีควำมคล่องตัว มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร และมีควำมเข้มแข็งรองรับกำรกระจำยอ ำนำจ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบกำรสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย
ทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัด 

1. คะแนนเฉล่ียผลประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (สพป./สพม.) และสถำนศึกษำ ทุกระดับ/ประเภทท่ีได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำ 

3. ร้อยละของผู้เรียน เยำวชนและประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพหรือ
ทักษะด้ำนอำชีพ สำมำรถมีงำนท ำหรือน ำไปประกอบอำชีพ ในท้องถิ่นได้ 

4. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้จำกกำรทดสอบระดับชำติเพิ่มขึ้น 

5. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 
6. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.1 สนับสนุนสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมให้สำมำรถบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงอิสระ คล่องตัว เป็นสถำนศึกษำ
นิติบุคคล และในระดับอุดมศึกษำพัฒนำสู่กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำในก ำกับของรัฐ 

1.2 ลดบทบำทของรัฐในกำรจัดกำรศึกษำมำเป็นผู้ก ำกับนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ นิเทศ และ
ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1.3 ให้มีข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำร (MOU) ระหว่ำงผู้บริหำร ครู เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 

1.4 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำร กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำส่วนกลำงและในแต่ละพื้นท่ีให้มีประสิทธิภำพ 
1.5 ปรับปรุง แก้ไข ประกำศใช้กฎหมำย กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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2. พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2.1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน 
2.2 ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
2.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรศำสนำในกำรจัดกำรศึกษำ 
2.4 ส่งเสริมกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ 

3. พัฒนำระบบกำรวำงแผน งบประมำณ ตรวจติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
3.1 จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็นและสภำพปัญหำ 
3.2 พัฒนำระบบกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร โดย ส่งเสริม สนับสนุนให้ภำคประชำชน ภำคประชำ

สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรวม 
3.3 พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำงบประมำณไปสู่ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
3.4 พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน /โครงกำร 
3.5 สร้ำงเครือข่ำยเช่ือมโยงฐำนข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

4. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมให้สำมำรถบริหำรจัด

กำรศึกษำได้อย่ำงอิสระ คล่องตัว 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ก ำกับดูแลมำตรฐำนทำงวิชำกำร และเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ

ศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
5.1 ทบทวนระบบกำรบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ท้ังวิธีกำรได้มำ

องค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
5.2 สนับสนุน และมีมำตรกำรจูงใจท้ังด้ำนภำษีและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพื่อให้เอกชนเข้ำมำร่วมกำรจัด

กำรศึกษำและสนับสนุนกำรศึกษำในทุกระดับ/ประเภท 
5.3 ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำและ กำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ 
5.4 ส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเตรียมควำม

พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรรับโอน งำนด้ำนกำรศึกษำจำกรัฐ 
5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกภำคส่วน ในสังคม ร่วมรับผิดชอบคุณภำพกำรศึกษำ 
5.6 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 

6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำกับองค์กรหรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
6.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำ สถำบัน/หน่วยงำนอื่นในพื้นท่ี 
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำให้เข้มแข็ง รวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมร่วมกันจัดให้มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย 

เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริงของชุมชน โดยอำศัยกลไกในชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 
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นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

26 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
1. กำรแปลงกระแสพระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
2. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน (ป.1-ม.3) 
3. กำรประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
4. กำรขับเคล่ือนโครงกำรอบรม/สัมมนำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
5. กำรลดภำระงำน/กิจกรรม ท่ีไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 
6. กำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
7. กำรน ำ ICTมำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงท่ัวถึง มีประสิทธิภำพ 
8. กำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
9. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
10. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิศึกษำ 
11. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร 
12. กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักเรียนนักศึกษำ 
13. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
14. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
สกอ. 
15. กำรผลิตนักศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำบัน 
16. ก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงกำรศึกษำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิ่น 
17. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เล้ียง 
ส ำนักงำน กศน. 
18. กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ "โครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้" 
19. กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำของ กศน. 
20. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
21. กำรส่งเสริม กศน.ต ำบล เป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน 
สกสค. 
22. กำรส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
23. กำรอ ำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
24. กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
25. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
26. กำรสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในกำรตัดสินใจ มำกกว่ำใช้ควำมรู้สึกตำมกระแสสังคม 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

4.  ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภำพชีวิต 
     1.  แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
  1.1  ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรศึกษำท้ังระบบ ในด้ำนคุณภำพครู หลักสูตร ห้องเรียน และกำรใช้
เทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรนโยบำยกำรศึกษำในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของกำร 
จัดกำรศึกษำต้ังแต่วัยเด็กจนมีควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
  1.2  สร้ำงวัฒนธรรมและสังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นท่ี ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน เพิ่มทักษะกำรใช้ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ 
  1.3  พัฒนำเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เรียนรู้และ
ภูมิใจในประวัติศำสตร์ไทย ยึดมั่นในสถำบัน ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นพลเมืองท่ีดี 
ตระหนักในสิทธิ หน้ำท่ี ควำมเสมอภำค กำรท ำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอำสำ และจิตส ำนึกท่ีดีผ่ำนกระบวนกำรอบรม
เยำวชนที่เหมำะสมกับวัย 
  1.4  พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
  1.5  ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
  1.6  พัฒนำครูให้มีคุณภำพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู สนับสนุนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สำขำขำดแคลน 
  1.7  เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม เสริมสร้ำงโอกำสกำรศึกษำต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังสนับสนุนภำครัฐ ภำคเอกชน และส่ือมวลชนในกำรผลิตและเผยแพร่ส่ือท่ีปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ 

1.8  สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจพื้นฐำนของหน่วยงำน 
     2.  แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
  2.1  จัดให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง
มัธยมศึกษำตอนปลำยท้ังสำยสำมัญและสำยอำชีพ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2.2  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนของหน่วยงำน 
     3.  แผนงำนพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
     4.  แผนงำนพัฒนำระบบประกันสุขภำพ 
     5.  แผนงำนดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
     6.  แผนงำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
     7.  แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและคุ้มครองแรงงำน 
     8.  แผนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
     9.  แผนงำนป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพย์ติด 
     10.  แผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
     11.  แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 



20 
 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
ปรัชญำ 
                       “ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  ล้ ำเลิศวิชำ  ใช้เวลำให้เกิดคุณ” 
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

 บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อกำรผลิตก ำลังคนให้มีมำตรฐำนสู่สำกล 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 
พันธกิจ   

1. พัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมำตรฐำน ฝีมือ ตำมควำม ต้องกำร
ของตลำดแรงงำน และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค 

2. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำชีพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ ไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

เรียนกำรสอน สู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 
4. ปรับปรุง พัฒนำ ส่ิงแวดล้อมภำยใน และภำยนอกวิทยำลัยให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนและบุคลำกร

อยู่อย่ำงมีควำมสุข  
 

วัตถุประสงค ์
           - เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและแผนงำนโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 2556 – 2559 
 - เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
เป้ำหมำย 
 - ให้บริกำรด้ำนวิชำชีพแก่เยำวชน ประชำชนท่ัวไปและผู้ด้อยโอกำส  
 - พัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
 - เสริมสร้ำงประสบกำรณ์วิชำชีพ  ต่อยอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและพัฒนำอำชีพตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - พัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์.ให้สำมำรถใช้ได้จริง 
 - ปลูกจิตอำสำ ด้วยกำรบริกำรสังคม 
 
 
 

- 
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
 

จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

1. จุดเน้นด้ำนกำรเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
2. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 
3. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4. จุดเน้นด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
5. จุดเน้นด้ำนกำรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และกำรวิจัย 
6. จุดเน้นดำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. จุดเน้นด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

1. ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ – เอสโซ่ ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2556   ระดับภำคกลำง(วุฒิบัตร) 

2. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี  7   
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทำอุทกภัย ช่ือผลงำน “เรือกู้ภัยพลังงำนไฟฟ้ำ”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สมุทรสงครำม  (เกียรติบัตร) 

3. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 2  ส่ิงประดิษฐ์
เพื่อ กำรประกอบอำชีพ  ช่ือผลงำน  “เครื่องเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเบรค” ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม      

        (เกียรติบัตร) 
4.  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 1 

ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ช่ือผลงำน  “พรมไล่ขโมย”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 
5. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ

พัฒนำคุณภำพชีวิต  ช่ือผลงำน “เครื่องกังหันน้ ำชัยพัฒนำ” ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม (เกียรติ
บัตร) 

6. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต ช่ือผลงำน “ปั้มลมจำกคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น” ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  
(เกียรติบัตร) 

7. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
กำรประกอบอำชีพ 

8. ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ช่ือผลงำน “ชำสมุนไพรเพื่อสุขภำพ “เหงือกปลำหมอ””  ระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดสมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 

9. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  ช่ือผลงำน “สบู่เหลวรำกชะครำม”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 
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10. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ช่ือผลงำน “กล่องอเนกประสงค์จำกดินไทย” ระดับอำชีวศึษำจังหวัด
สมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 

11. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 4 
ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม  ช่ือผลงำน “เครื่องล้ำงหัวฉีดเบนซิน Washing machine nozzle 
gasoline”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  (เกียรติบัตร) 

12. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 6 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนำต่อยอดนวัตกรรม  ช่ือผลงำน “เครื่องถอดประกอบยำงรถจักรยำนยนต์”  ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 

13. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนำต่อยอดนวัตกรรม  ช่ือผลงำน “เครื่องท ำน้ ำเย็นถังต้ัง”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 
(เกียรติบัตร) 

14. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนำต่อยอดนวัตกรรม  ช่ือผลงำน “เคสคอมพิวเตอร์แบบโปร่งใส”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
สมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 

15. ได้รับรำงวัลชมเชย ในกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ปีกำรศึกษำ 2556 ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนำต่อยอดนวัตกรรม  ช่ือผลงำน “แยมถ่ัวเหลือง”  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม (เกียรติบัตร) 

16. ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  กำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐำน กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย) ในงำน
ประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพ  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 (เกียรติ
บัตร) 

17. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐำน กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 
ในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพ  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
(เกียรติบัตร) 

18. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรเข้ำร่วมแข่งขันททักษะพื้นฐำน กำรประกวดมำรยำทไทย ในงำน
ประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพ  ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (เกียรติ
บัตร) 

19. ได้เข้ำร่วมประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งชำย กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และกำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน  ระดับชำติ  ครั้งท่ี 23 

         ปีกำรศึกษำ 2556(เกียรติบัตร) 
20. จัดท ำผลงำนส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ชำสมุนไพร

เพื่อ สุขภำพ “เหงือกปลำหมอ ได้รับกำรยอมรับจำกส่ือมวลชนและบุคคลท่ัวไปโดยได้น ำผลงำนนักเรียน
เผยแพร่ลง ในนิตยสำรมติชนบท “เทคโนโลยีชำวบ้ำน” ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 569 : 15 กุมภำพันธ์ 2557 หน้ำท่ี 
74 เยำวชนนักประดิษฐ์ โดย ช ำนำญ ทองเกียรติกุล 

21. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดร้องเพลง ประเภทไทยลูกทุ่ง (ชำย) งำนประชุมทำงวิชำกำร
องค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  ระดับภำค ภำคกลำง  ประจ ำปี 2556 (เกียรติบัตร)   

22. ได้รับกำรคัดเลือกรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ของอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม นำยสุพจน์   ทองเหลือง  (เกียรติบัตร) 

23. ได้เข้ำร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและทักษะชีวิต ครั้งท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2556 จำกโรงเรียน
อนุบำลปำกท่อ(เกียรติบัตร) 
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24. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชำติ  (เกียรติบัตร)  ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันรถประดิษฐ์พลังงำนไฟฟ้ำ  
Thailand Econo Move 2013     ช่ือทีม เครื่องกลอัมพวำ วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 

25. เกียรติบัตร เข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนกำรจัดกิจกรรมเสวนำแลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ
ต้นแบบ “โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

26. เกียรติบัตร รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกีฬำเปตอง ประเภท ชำยเด่ียว กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับ
ภำค ภำคกลำง ครั้งท่ี 11 “มหำชัยเกมส์” ระหว่ำงวันท่ี 21-27 กรกฎำคม 2557 ณ จังหวัดสมุทรสำคร โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

27. เกียรติบัตร รำงวัลเหรียญเงิน เปตอง ทีมเด่ียว กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ครั้งท่ี 
9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ระหว่ำงวันท่ี 1-7 กันยำยน 2557 ระหว่ำงวันท่ี 1-7 กันยำยน 2557 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

28. วุฒิบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ECO CHALLENGE 2014-15 ทีมใส่ถ่ำน วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ระหว่ำง
วันท่ี 13-14 พฤศจิกำยน 2557 ณ สนำมทดสอบไทยบริดจสโตน โดยวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ สมำคมวิศวกรรมยำนยนต์ไทย 

29. เกียรติบัตร รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม เรือ
พลังงำนไฟฟ้ำ วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ  กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับอำชีวศึกษำ วันท่ี 20-21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ณ วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสงครำม โดยอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

30. เกี ยร ติบั ต ร รำงวัลรองชน ะ เลิศอัน ดับ  1  ระ ดับ เหรี ยญ เงิน  ประ เภ ท ท่ี  8  ส่ิ งประ ดิษ ฐ์ ด้ ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร เครื่องปอกเปลือกมะพร้ำวแห้ง วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ  กำรประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอำชีวศึกษำ  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับอำชีวศึกษำ วันท่ี 20-21 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ณ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม โดยอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

31. เกียรติบัตร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ เครื่องปอกเนื้อมะพร้ำวอ่อน วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557    ระดับอำชีวศึกษำ วันท่ี 20-21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2557 ณ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม โดยอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

32. เกียรติบัตร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และอำชี
วอนำมัย แชมพูและครีมนวดผมชะครำม วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับอำชีวศึกษำ วันท่ี 20-21 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2557 ณ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม โดยอำชีวศึกษำ 

33. เกียรติบัตร รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป สบู่เหลว
รำกและใบชะครำม วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับอำชีวศึกษำ วันท่ี 20-21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ณ วิทยำลัยเทคนิค
สมุทรสงครำม โดยอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

34. เกียรติบัตร ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรจัดฝึกอบรมวิชำชีพระยะส้ัน 108 อำชีพ ในงำน 
“อำชีวศึกษำทวิภำคีไทย” ระหว่ำงวันท่ี 27-28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัด
นนทบุรี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

35. วุฒิบัตร โครงกำรกำรจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำของครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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36. เกียรติบัตร เข้ำร่วมประชุม กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพื้นฐำน ระดับชำติ ครั้งท่ี 24 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระหว่ำงวันท่ี 2-6 
กุ มภำพั น ธ์  พ .ศ . 2558  ณ  จั งหวั ดหนองคำย  โดยส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษ ำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

37. เกียรติบัตร รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน นำย
คงศักดิ์ ตรีตรุยำนนท์ 

38. เกียรติบัตร รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ นำงสมส่ง พูล
ผล 

39. โล่ประกำศเกียรติคุณส ำหรับสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ก ำลังคน
อำชีวศึกษำ ระดับดีมำก (Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

40. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กำรแข่งขันฟุตซอลต่อต้ำนยำเสพติด นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ภำยใน
จังหวัดสมุทรสงครำม ประจ ำปี 2558 ถวำยแด่รำชวงศ์จักรี 

41. รำงวัลเหรียญทองแดง กำรประเมินหน่วยมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพและสมำชิกดีเด่นประเภท สถำนศึกษำ
ขนำดเล็ก ระดับภำคกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ให้มีควำมรู้และทักษะตรงตำม
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้ ทักษะทำงวิชำชีพ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

1.1 พัฒนำผู้เรียนผู้เรียนให้มีผลกำรเรียน 2.00 ขึ้นไปลดปัญหำกำรออกกลำงคัน   ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควำมรู้และทักษะ ในกำรประกอบอำชีพ หรือศึกษำต่อ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหน่วยงำนและชุมชน 

1.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำร พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำรหรือประชำคมอำเซียน เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

2.1 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร 
2.2 ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำยมุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน และน ำผล
ไปท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

2.4 ส่งเสริมให้ครูทุกคน ใช้วิธีวัดผลและประเมินผลท่ีหลำกหลำยเหมำะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและ
ประเมินผลทุกรำยวิชำท่ีสอน และน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน 

2.5 ท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำนและร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำร
พัฒนำผู้เรียน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของผู้บริหำร อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

3.1 เพิ่มบทบำทกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือกรรมกำรวิทยำลัยให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีตำม 
พ.ร.บ กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 และระเบียบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 

3.2 ใช้ภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยเช่ือมโยงมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วม
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ของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ รวมท้ังผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภำครัฐและเอกชนพร้อมท้ังด ำเนินงำนตำมแผนและมีกำรก ำกับติดตำมดูแล 

3.3 จัดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ ให้มีข้อมูลพื้นฐำนอย่ำงน้อย 9 ประเภท  
3.4 จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง และจัดกิจกรรมโครงกำรเพื่อลดควำมเส่ียง 5 ด้ำน  
3.5 ระบบดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
3.6 จัดสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร  
3.7 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 
3.8 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ ทุกกำรศึกษำ ทุนวิจัย 

หรืองำนสร้ำงสรรค์  
3.9 สนับสนุน งบประมำณกำรเงิน ด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำร

วิชำกำรวิชำชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
3.10 ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถำน

ประกอบกำร งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำร บริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน 
อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

4.1 ด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย และนักเรียน เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสำขำงำนจัดโครงกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 
ต่อป ี

4.3 ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อน ำผลไปพัฒนำ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยท่ีเป็นประโยชน์มีกำร
ประกวดจัดแสดงและเผยแพร่ ของครูและผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

5.1 ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนจัดท ำโครงกำร ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย โดย ปวช. 3 จ ำนวน 3 คน 
: 1 ช้ิน ปวส. 2 จ ำนวน 2 คน : 1 ช้ินและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

5.2 ด ำเนินกำรให้ครูจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ทุกภำคเรียน และเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน 

5.3 จัดประกวด จัดแสดงผลงำนโครงกำรส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ของครูและผู้เรียนใน
ระดับต่ำงๆ  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำร ปลูกจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีควำมรัก
ชำติเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ท ำนุ บ ำรุง 
ศำสนำ และศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร 
กิจกรรม ต่อป ี

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม : 
ปี 

6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม : ปี 
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนจิตอำสำ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยใน มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. 2555 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำ อยู่ในระดับ ดี 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

7.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7.2 ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
7.3 จัดระบบกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ ทุกปี 
7.4 จัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในและน ำผลไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : พัฒนำระบบกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

เป้ำประสงค์ ระดับคุณภำพในกำร จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ันสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
สถำนประกอบกำร อยู่ในระดับ ดีมำก 
โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

8.1 พัฒนำแผนพัฒนำกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน แผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะ
ส้ันประจ ำปีและหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภำครัฐ
และภำคเอกชน 

8.2 พัฒนำผลกำรเรียนของผู้เรียนให้มีคะแนน 2.00 ขึ้นไป และส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร โดยกำร
ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม และมี
กำรวัดประเมินผลท่ีหลำกหลำย 
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8.3 ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ันนอกเหนือจำกได้รับจำกต้นสังกัดในด้ำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถำนประกอบกำร งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีกำรวัด
ประเมินผลเพี่อปรับปรุง 

8.4 จัดสรรงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ันให้เพียงพอและเหมำะสม 
4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี  วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 

 

            วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ  ประกำศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  18  มิถุนำยน  2540  ต้ังอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่  6 ถนน
พระรำม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปำกท่อ) ต ำบลแพรกหนำมแดง  อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม  มีเนื้อท่ี  30  
ไร่  2 งำน 33  ตำรำงวำ  

  ในกำรก่อต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ  แห่งนี้  ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกคุณเฉลิม  เพชรรัตน์
เจ้ำของโรงเล่ือยเพชรรัตน์  จังหวัดสมุทรสงครำม   ได้บริจำคท่ีดินให้ก่อสร้ำงตัววิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ โดยไม่คิด
มูลค่ำ  พ.ศ. 2540 เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงช่ัวครำวในเดือนกันยำยน    และก่อสร้ำงแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2541  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำดังนี้ 

1. นำยอ ำพร       ทองนุช     1  พฤษภำคม  2542 -   14  ธันวำคม 2547 
2. นำยสินชัย      ฉำยชวงษ์        15  ธันวำคม    2547 -   17  ธันวำคม 2547 
3. นำยสุชำติ      รักใหม่   10  พฤษภำคม 2548 -    2  สิงหำคม 2549 
4. นำยจิระศักดิ์   วิจิตรพันธ์ 10  กันยำยน   2549 -   30  กันยำยน 2551 
5.นำยวีระศักดิ์    อินทร์กลับ        1  มิถุนำยน    2552 -    4  มกรำคม 2556 
6. นำยสุพจน์     ทองเหลือง        25 มกรำคม   2556 -    2  ตุลำคม 2557 
7. นำยวรรณยุทธ    จิตสมุทร       3  ตุลำคม     2557 -    ปัจจุบัน 

ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย ดอกเฟื่องฟ้ำ 

สีประจ ำวิทยำลัย ชมพู – ขำว 

ที่ต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 

ต้ังอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่  6 ถนนพระรำม  2  กม.77.5  (ธนบุร-ีปำกท่อ) ต ำบลแพรกหนำมแดง  อ ำเภออัมพวำ  
จังหวัดสมุทรสงครำม  รหัสไปรษณีย์ 75110      โทรศัพท์ 0-3477-2098   โทรสำร 0-3477-2099       

Website www.ampawa.ac.th       E-Mail  address: admin@.ampawa.ac.th 

 

 

 

 

http://www.ampawa/
http://www.ampawa/
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4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
ชื่อภำษำอังกฤษ Ampawa   Industrail  and  Community   education    College  :  AICC  
ที่ต้ังสถำนศึกษำ เลขท่ี 1/1 หมู่  6 ถนนพระรำม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปำกท่อ) ต ำบลแพรกหนำมแดง   
                    อ ำเภออัมพวำ  จังหวัดสมุทรสงครำม  รหัสไปรษณีย์ 75110  
โทรศัพท์  0-3477-2098    
โทรสำร  0-3477-2099        
เว็บไซต์  www.ampawa.ac.th         อีเมล  admin@.ampawa.ac.th 
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2541  

1. อำคำรเรียน  1  ช้ัน   จ ำนวน  1  หลัง 
2. โรงฝึกงำน    จ ำนวน  1  หลัง 
3. อำคำรอ ำนวยกำร  1  ช้ัน  จ ำนวน  1  หลัง 
4. หอประชุม    จ ำนวน  1  หลัง 
5. ห้องน้ ำ + ห้องสุขำ   จ ำนวน  4  หลัง 
6. เสำธง    จ ำนวน  1 ต้น 
7. บ้ำนพักผู้บริหำร   จ ำนวน  1  หลัง 
8. บ้ำนพักครู    จ ำนวน  2 หลัง 

ปีงบประมำณ  2541 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำง โดยท ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2543 
 ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
  1. อำคำรปฏิบัติกำร 3 ช้ัน จ ำนวน  1  หลัง 
  2. อำคำรโรงฝึกงำน 3 ช้ัน         จ ำนวน  1  หลัง  

ปีงบประมำณ  2554   วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำง ซึ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จใน
เดือนธันวำคม  2554  ดังรำยกำรต่อไปนี ้
    1. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบเหล็กดัดยำว 300 เมตร และป้ำยช่ือวิทยำลัยฯ พร้อมประตูเหล็ก      
   2. ท ำพื้นและกั้นห้องเรียน 

ปีงบประมำณ  2540 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำง ระบบประปำภำยใน
สถำนศึกษำแล้วเสร็จในเดือนเมษำยน 2551 
ในปีงบประมำณ 2552 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณส่ิงก่อสร้ำง โดยวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ น ำ
งบประมำณท่ีได้มำซ่อมแซมอำคำรช่ัวครำว จ ำนวน  3 ห้อง 

ปีงบประมำณ 2558 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณส่ิงก่อสร้ำงเพื่อปรับปรุง อำคำรสถำนท่ี
ภำยในสถำนศึกษำแล้วเสร็จในเดือน กันยำยน 2558  ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

http://www.ampawa/
http://www.ampawa/
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  1. โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ  จ ำนวน 1 หลัง 
2. โครงกำรปรับปรุงระบบประปำภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
3. โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ   
4. โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ – ห้องส้วม    จ ำนวน 1 หลัง 

 ปีงบประมำณ 2558 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้รับงบประมำณครุภัณฑ์ท่ีมีรำคำต่อหน่อยไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำน
บำท  ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) จังหวัด
สมุทรสงครำม จ ำนวน  40 เครื่อง 
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5.แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
 

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร 

นำยวรรณยุทธ   จิตสมุทร คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำงสรพัชร    ธนศำนติ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

นำยฐิติ    ขันธวิธิพร 
 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยฐิติ  ขันธวิธิพร 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสรพัชรี   ธนศำนติ 

 
งำนบริหำรทั่วไป 

นำงสรพัชรี   ธนศำนติ 

งำนบุคลำกร 
นำงสำวณัฐชนก  ศรีค ำ 

  
 งำนกำรเงิน 

นำงสำวเพชรินทร์    กล่อมวงศ์   

งำนบัญช ี
    นำงณัฐธิยำน์  จะรุสินธ์  

 

งำนอำคำรสถำนที ่
นำยพลูสวัสด์ิ  ค ำเสน 

 

งำนพัสดุ 
นำงสำวสิริพรรณ   วรรณประเวก 

 

งำนทะเบียน 
นำงสำวณัฐชนก  ศรีค ำ 

 

หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
นำยธนัญชัย  ชัยวิริยะกุล 

 หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงสำวนุชจรีย์  เมืองรมย์ 

 
หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมฯ 

นำยณัฐพล    เสมำชัย 
 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 
นำงสำวนุชจรีย์  เมืองรมย์ 

 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำฯ 
นำงณัฐธิยำ  จะรุสินธ ์

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นำงสำวพิมพ์ชนก  ตันสัทภำคย์ 

หัวหน้ำงำนกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ 
นำยอ ำนำจ  ไวยบริสุทธิ์    

หัวหน้ำงำนครทูี่ปรึกษำ 
นำยธ ำรง  ถำวรกำร 

 หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำยอ ำนำจ  ไวยบริสุทธิ์    

 หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 
นำยธ ำรง  ถำวรกำร 

หัวหน้ำงำนสวสัดิกำร นักเรียน นักศึกษำ 
นำงสำวพรชน  เพิ่มวัฒนำ 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 
นำยคงศักด์ิ   ตรีตรุยำนนท์ 

 

หัวหน้ำงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำยพันวิทย์ พวงศรี 

 หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
นำยพันวิทย์  พวงศรี 

 หัวหน้ำงำอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี
นำงสำวพิมพ์ชนก  ตันสัทภำคย์ 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำยจักรพันธ์  ธนิกกุล    

 หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
นำยธนัญชัย  ชัยวิริยะกุล 

 

งำนประชำสัมพันธ ์
นำงสำวพรชนก เพิ่มวัฒนำ 
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6. ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 

6.1 อัตรำก ำลัง ปี 2559 ข้อมูล ณ วันท่ี  30  ตุลำคม  2558 
 

 

 ก.  ข้ำรำชกำร   9 คน 
  1. ผู้บริหำร  3 คน 
  2. ข้ำรำชกำรครู  6 คน 
  3. ข้ำรำชกำรพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ   - คน 
  1. ท ำหน้ำท่ีสอน  - คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงำนรำชกำร  7 คน 
  1. ท ำหน้ำท่ีสอน  7 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  17 คน 
  1. ท ำหน้ำท่ีสอน  4 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน 13 คน 
 
 
 

 ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง 2 คน 
  1. ข้ำรำชกำร  2 คน 
  2. ลูกจ้ำงประจ ำ  - คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำก ำลังของ  วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ             มีบุคลำกรทั้งสิ้น  33  คน 
 

จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร  - คน 

ง. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อื่น            - คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 30 คน 

ก. ครูผู้สอน 14  ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน 16 รวม  30 คน 

- ต่ ำกว่ำ ม.6   - คน  4 คน  4 คน 
- ปวช./ม.6   - คน  - คน  - คน 
- ปวส./อนุปริญญำตรี  - คน  8 คน  8 คน 
- ปริญญำตรี   16 คน  1 คน  17 คน 
- ปริญญำโท   1 คน  - คน  1 คน 
- ปริญญำเอก   - คน  - คน  - คน 
  รวม  17 คน  13 คน  30 คน 
 
  6.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
 ก. ครูผู้สอน  4 ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน 13 รวม   17 คน 
- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร  - คน  - คน  - คน 
- จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน  - คน  - คน  - คน 
- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน  4 คน  13 คน  17 คน 
- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม  4 คน  13 คน  17 คน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
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7. ข้อมูลสภำพปัจจุบันของวิทยำลัย ระดับกำรศึกษำ และสำขำท่ีเปิดสอน 
 
 ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)
พุทธศักรำช 2445 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักรำช 2546 ท้ังระบบ
ปกติและระบบเทียบดอนประสบกำรวิชำชีพ และหลักสูตรระยะส้ันหลำกหงำย หลักสูตรเสริมแกนมัธยม 
 ประเภทสำขำวิชำท่ีเปิดสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชำอุตสำหกรรม และประเภทวิชำพำณิชยกรรม ดังนี้ 
 
 1.หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
   ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำเครื่องกล 
-  สำขำช่ำงยนต์ 
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
-  สำขำช่ำงไฟฟ้ำ 

  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
 สำขำวิชำพำณิชกำร 

- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

 สำขำวิชำเครื่องกล (ทวิภำคี) 
-  สำขำเทคนิคยำนยนต์ 
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภำคี) 
-  สำขำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
 สำขำวิชำพำณิชกำร (ทวิภำคี) 

- สำขำกำรบัญชี  
- สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3.ระบบเทียบโอนประสบกำรณ์วิชำชีพ 
  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำเครื่องกล 
-  สำขำช่ำงยนต์ 
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
-  สำขำช่ำงไฟฟ้ำ 

  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
 สำขำวิชำพำณิชกำร 

- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

 สำขำวิชำเครื่องกล  
-  สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
-  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
 สำขำวิชำกำรบัญชี 

- สำขำงำนกำรบัญชี 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำวิชำงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
- สำขำงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

4. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง 
 

 
 

 



ป1ี ป2ี ป ี3 รวม ป ี1 ป ี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครือ่งกล
สาขางานยานยนต์ 11    6      14    31    -       -       -       31
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) -       -       -       -       3      4      7      7
สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 5      7      13    25    -       -       -       25
สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ทวิภาคี) -       -       -       -       3      2      5      5
รวม 16 13 27 56 6 6 12 68
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานการบญัชี 5      2      -       7      -       -       -       7             
สาขางานการบญัชี (ทวิภาคี) -       -       -       -       3      2      5      5             
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6      6      1      13    -       -       -       13           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) -       -       -       -       4      4      8      8             
รวม 11    8      1      20    7      6      13    33           
รวมทั้งส้ิน 27    21    28    76    13    12    25    101         

ข้อมลู ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
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ข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา ระบบปกติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปวช. ปวส.
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558

ประเภท/สาขาวิชา รวมทั้งส้ิน



ป1ี ป2ี ป ี3 รวม ป ี1 ป ี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครือ่งกล
สาขางานยานยนต์ -       10    3      13    -       -       -       13           
สาขางานเทคนิคยานยนต์ -       -       -       -       18    8      26    26           
สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 6      4      11    21    -       -       -       21           
สาขางานติดต้ังไฟฟ้า -       -       -       -       27    23    50    50           
รวม 6 14 14 34 45 31 76 110         
ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบญัชี 13    -       1      14    30    13    43    57           
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 20    9      12    41    31    8      39    80           
สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ -              
สาขางานการจัดการทรัพยากรฯ -       -       -       -       45    1      46    46           
รวม 33    9      13    55    106  22    128  183         
รวมทั้งส้ิน 39    23    27    89    151  53    204  293         

37

ข้อมลู ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

ข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา ระบบเทียบโอนประสบการณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558

รวมทั้งส้ินปวช. ปวส.



ป1ี ป2ี ป ี3 รวม ป ี1 ป ี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครือ่งกล
สาขางานยานยนต์ -       -       5      5      -       -       -       5
สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง
สาขางานไฟฟ้าก าลัง -       12    -       12    -       -       -       12
รวม 0 12 5 17 -       -       -       17
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หญิง) -       8      -       8      -       -       -       8             
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชาย) 22    -       -       22    -       -       -       22           
รวม 22    8      -       30    -       -       -       30           
รวมทั้งส้ิน 22    20    5      47    -       -       -       47           

ข้อมลู ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
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ข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา ในเรอืนจ า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558

รวมทั้งส้ินปวช. ปวส.



ป1ี ป2ี ป ี3 รวม ป ี1 ป ี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครือ่งกล
สาขางานยานยนต์ 30 11    6      47    -       -       -       47
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) -       -       -       20    3      23    23
สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 35 5      7      47    -       -       -       47
สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ทวิภาคี) 0 -       -       -       20    3      23    23
รวม 65 16 13 29 40 6 46 140
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานการบญัชี 20 5      2      27    -       -       27           
สาขางานการบญัชี (ทวิภาคี) 0 -       -       -       10    3      13    13           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 6      6      32    -       -       -       32           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 0 -       -       -       10    4      14    14           
รวม 40    11    8      59    20    7      27    86           
รวมทั้งส้ิน 105  27    21    88    60    13    73    226         

ประมาณการโดยงานวางแผนและงบประมาณ 59
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ประมาณการจ านวนนักเรยีน นักศึกษา ระบบปกติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภท/สาขาวิชา รวมทั้งส้ินปวช. ปวส.
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2559



ป1ี ป2ี ป ี3 รวม ป ี1 ป ี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครือ่งกล
สาขางานยานยนต์ 10 -       10    20    -       -       -       20           
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 0 -       -       -       18    18    36    36           
สาขาวิชา ไฟฟ้าก าลัง
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 10 6      4      20    -       -       -       20           
สาขางานติดต้ังไฟฟ้า -       -       -       -       26    27    53    53           
รวม 20 6 14 40 44 45 89 129         
ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบญัชี 10 13    -       23    16    30    46    69           
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 10 20    9      39    24    31    55    94           
สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์
สาขางานการจัดการทรัพยากรฯ -       -       -       -       30    45    75    75           
รวม 20    33    9      62    70    106  176  238         
รวมทั้งส้ิน 40    39    23    102  114  151  265  367         

ประมาณการโดยงานวางแผนและงบประมาณ 59
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ประมาณการจ านวนนักเรยีน นักศึกษา ระบบเทียบโอนประสบการณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2558

รวมทั้งส้ินปวช. ปวส.



151-199 ชม. 121-150 ชม. 61-75 ชม. 30-60 ชม รวม
ภาคเรียนที่ 2/2558 136 136
ภาคเรียนที่ 1/2559 300 300

หลักสูตรนอกระบบอ่ืนๆ
108 อาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2558 100 100
ภาคเรียนที่ 1/2559 200 200
รว่มกับหน่วยงานอ่ืน 0
ภาคเรียนที่ 2/2558 100 100
ภาคเรียนที่ 1/2559 100 100

รวมทั้งสิ้น 436 500 936

ประมาณการโดยงานวางแผนและงบประมาณ 59
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หลักสูตรระยะสั้น
รุน่/ปีการศึกษา

เป้าหมายจ านวนนักเรยีน/นักศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หลักสูตรระยะสั้น/ระบบอ่ืน)

รวมทั้งสิ้น
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ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา(บกศ.)

 
1.จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  (ต.ค.58 – มี.ค. 59) จ านวน   441   คน 
 ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2558  (มี.ค.59 – เม.ย.59) จ านวน  204    คน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  (พ.ค.59 – ก.ย.59) จ านวน   593   คน 
2.ประมาณการรายรับ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  3,315,191.72  บาท 
  ยอดคงคลัง    2,633,625.00 บาท 
  ยอดรายได้สถานศึกษา   681,566.72 บาท 
 รายรับท่ีจะเก็บได้    810,000.00 บาท 

ผลก าไรจากการค้า     -     บาท 
ผลิตผลและ/หรือวัสดุส าเร็จรูป    -     บาท 
เงินกิจกรรมชมรมและ/หรือองค์การ   50,000.00  บาท 
รายรับอื่นๆ      20,000.00  บาท 
 
     รวม 4,195,191.72 บาท 

3.ประมาณการประเภทรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ) 
 งบบุคลากร 

- ค่าจ้างช่ัวคราว    1,315,083.00 บาท 
งบด าเนินการ 
- ค่าสาธารณูปโภค      500,000.00 บาท 
- ค่าด าเนินการ    1,067,400.00 บาท 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์       บาท 
- ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     บาท 
งบเงินอุดหนุน       บาท 
รายจ่ายอื่นๆ     1,312,708.72 บาท 
 
     รวม 4,195,191.72 บาท 
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เงินอุดหนุนการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 1,243,430.00
เงินอุดหนุนการศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 370,000.00
ระยะส้ัน ปกติ 335,000.00
ปวช.ปกติ 1,407,200.00
ปวส.ปกติ 577,000.00
รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 4,195,191.72

ประมาณการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559

ประมาณการรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2559รายการ

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น
ส านักงานบริหารทรัพยากร ฝบ.01 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 20,000.00      20,000.00
งานบริหารทัว่ไป ฝบ.02 โครงการค่าเช่าเพือ่การบริการถ่ายเอกสาร 65,000.00       65,000.00

ฝบ.03 โครงการค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 3,000.00        3,000.00
ฝบ.04 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอมัพวา 3,000.00        3,000.00

การเงิน ฝบ.05 โครงการจา่ยค่าจา้งชั่วคราวครูจา้งสอน 300,500.00     300,500.00
ฝบ.06 โครงการจา่ยค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว 942,930.00     175,083.00    1,118,013.00

ฝบ.07 โครงการจา่ยค่าครองชีพครูจา้งสอน ลูกจา้งชั่วคราว 300,000.00    300,000.00

ฝบ.08

โครงการจา่ยเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์

240,000.00    240,000.00

ฝบ.09

โครงการจา่ยเงินค่าสอนพเิศษ หลักสูตรเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 600,000.00    600,000.00

ฝบ.10 โครงการจา่ยเงินค่าสอนพเิศษ 450,000.00     450,000.00

ฝบ.11 โครงการจา่ยค่าธุรการท างานนอกเวลาปกติ (จ – ศ) 150,000.00     150,000.00

ฝบ.12 โครงการจา่ยค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กั ค่ายานพาหนะและค่าใช้จา่ยอื่นๆ 119,200.00     4,800.00        86,000.00      210,000.00

ฝบ.13 โครงการจา่ยเงินสมทบประกนัสังคม พนง.,ครูจา้งสอน,ลูกจา้ง
ชั่วคราว

63,000.00       82,000.00      145,000.00

ฝบ.14 โครงการจา่ยค่าสาธารณูปโภค 300,000.00     500,000.00 800,000.00

ฝบ.15 โครงการจา่ยค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ตรายปี 17,500.00       17,500.00

บัญชี ฝบ.16 โครงการจดัซ้ือคุรุภัณฑ์(คอมพวิเตอร์ (แผนกบัญชี) 25,000.00      25,000.00

งานพสัดุ ฝบ.17 โครงการจดัหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 130,000.00     130,000.00

ฝบ.18 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 30,000.00      30,000.00

ฝบ.19 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000.00      15,000.00

ฝบ.20 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (งานพสัดุ) 20,000.00       20,000.00

ฝบ.21 โครงการจดัจา้งเขียนแบบ ถ่ายแบบพมิพเ์ขียว 5,000.00        5,000.00
1,243,430.00  -              1,019,200.00   295,500.00     69,800.00      2,019,083.00  4,647,013.00  
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รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (ฝบ.)

ฝ่าย รายการ
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559

งบอุดหนุน งบด าเนินงาน
บกศ. รวม

เลขที่
โครงการ



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ยอดยกมา 1,243,430.00 1,019,200.00  295,500.00     69,800.00     2,019,083.00 4,647,013.00

งานอาคารสถานที่ ฝบ.22 โครงการจา้งเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 288,000.00     288,000.00

ฝบ.23 โครงการจดัซ้ือวัสดุในงานบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 100,000.00     200,000.00    300,000.00

ฝบ.24 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงาน 120,000.00    120,000.00

งานทะเบียน ฝบ.25 จดัซ้ือวัสดุงานทะเบียน 20,000.00      20,000.00

ฝบ.26 โครงการจดัท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 9,000.00        9,000.00

ฝบ.27 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 20,000.00     

งานบุคคลกร ฝบ.28 โครงการพฒันาบุคลากรปรจ าปีงบประมาณ 2559 45,000.00       300,000.00    345,000.00

อื่นๆ  - รายจา่ยอื่นๆ 328,177.18    328,177.18

1,243,430.00  20,000.00     1,407,200.00   340,500.00     89,800.00      2,976,260.18  5,729,013.00  
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รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายบริหารทรัพยากร (ฝบ.)

ฝ่าย รายการ
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559

เลขที่
โครงการ

งบอุดหนุน งบด าเนินงาน
บกศ. รวม



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ยอดยกมา 1,243,430.00 20,000.00    1,407,200.00  340,500.00     89,800.00     2,976,260.18 5,729,013.00 
ส านักงานฝ่ายวิชาการ ฝว.01 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายวิชาการ 20,000.00      20,000.00
แผนกวิชาเคร่ืองกล ฝว.02 โครงการจดัหาวัสดุฝึก แผนกวิชาเคร่ืองกล 50,000.00       50,000.00

ฝว.03 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 5,000.00        5,000.00
ฝว.04 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในแผนกช่างยนต์ 30,000.00      30,000.00

 แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง ฝว.05 โครงการจดัหาวัสดุฝึก แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง 50,000.00       50,000.00

แผนกวิชาการบัญชี ฝว.06 โครงการจดัหาวัสดุฝึก แผนกวิชาการบัญชี 15,000.00      15,000.00
ฝว.07 โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 7,700.00        7,700.00
ฝว.08 โครงการวิชาบัญชีอาสา "พีส่อนน้อง" 2,000.00        2,000.00
ฝว.09 โครงการวิชาบัญชีอาสา "บัญชีครัวเรือน" 1,500.00         1,500.00
ฝว.10 โครงการอบรมโปรมแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 2,500.00        2,500.00

แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ฝว.11 โครงการจดัหาวัสดุฝึก แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 30,000.00      30,000.00
ฝว.12 โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้ แผนกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 30,000.00      30,000.00
ฝว.13 โครงการคอมพวิเตอร์อาสา น าความรู้สู่ชุมชน "จรรยาบรรณของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต" 2,500.00        30,000.00
ฝว.14 โครงการคอมพวิเตอร์อาสา น าความรู้สู่ชุมชน"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์" 2,500.00        30,000.00
ฝว.15 โครงการคอมพวิเตอร์อาสา บริการท านามบัตร 2,500.00        30,000.00

 แผนกวิชาการจดัการฯ ฝว.16 โครงการจดัหาวัสดุฝึก แผนกวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 6,000.00        6,000.00

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน ฝว.17 โครงการจดัซ้ือวัสดุฝึก แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 20,000.00      20,000.00
ฝว.18 โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น 28,000.00      28,000.00

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ ฝว.19 โครงการจดัซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวข้องกบัการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 15,000.00       15,000.00

1,243,430.00  20,000.00     1,407,200.00   457,000.00     205,500.00    3,064,260.18  6,131,713.00  
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รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายวชิาการ (ฝว.)

ฝ่าย รายการ
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559

เลขที่
โครงการ

งบอุดหนุน งบด าเนินงาน
บกศ. รวม



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ยอดยกมา 1,243,430.00 20,000.00    1,407,200.00  457,000.00     205,500.00    3,064,260.18 6,131,713.00 
งานหลักสูตร ฝว.20 โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษาใหม่ และสอบสัมภาษณ์เบือ้งต้น

ส าหรับนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ 3,000.00        3,000.00
ฝว.20.1 โครงการนิเทศติดตาม การเรียนการสอน 0.00
ฝว.21 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา 

ด้านอาชีวศึกษา (V – Net) 3,000.00        3,000.00
ฝว.22 โครงการอบรมพฒันาด้านวิชาการ 20,000.00      20,000.00
ฝว.23 โครงการสัมมนานักศึกษาหลังการฝึกงาน 3,400.00        3,400.00
ฝว.24 โครงการความร่วมมือทวิศึกษา 10,000.00      10,000.00

งานทวิภาคี ฝว.25 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอ่นออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 1,500.00        
งานวิทยาบริการและห้องสมุด ฝว.26 โครงการจดัซ้ือหนังสือพมิพ ์วารสารและนิตยสารส่ือ 5,000.00        5,000.00

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ ฝว.27 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานประกนัคุณภาพ 10,000.00       
ฝว.28 โครงการอบรมการพฒันาระบบประกนัคุณภายภายใน 20,000.00       

งานส่ือการสอน ฝว.29 โครงการปรับปรุงห้องพระพทุธศาสนาและมุมการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์

15,000.00       
ฝว.30 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานส่ือการเรียนการสอน 5,000.00         

อื่นๆ  - รายจา่ยอื่นๆ 328,177.18    328,177.18

1,243,430.00  20,000.00     1,407,200.00   507,000.00     243,000.00    3,400,837.36  6,171,113.00  
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งบด าเนินงาน
บกศ. รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายวชิาการ  (ฝว.)

ฝ่าย รายการ
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559

รวม

เลขที่
โครงการ

งบอุดหนุน



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ยอดยกมา 1,243,430.00 20,000.00    1,407,200.00  507,000.00     243,000.00    3,400,837.36 6,171,113.00 
งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน ฝพ.01 โครงการแนะแนวสัญจรเพือ่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 7,000.00        7,000.00

ฝพ.02 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 1,000.00        1,000.00
ฝพ.03 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 4,000.00        4,000.00
ฝพ.04 โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยการอาชีพอมัพวาปีการศึกษา 2558 40,000.00      40,000.00

ฝพ.04.1 โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา -               0.00

งานสวัสดิการนักศึกษา ฝพ.05 โครงการจดัซ้ือวัสุดงานสวัสดิการ 20,000.00      20,000.00

งานปกครอง ฝพ.06 โครงการจดัซ้ือกล้องวงจรปิด 100,000.00    100,000.00
ฝพ.07 โครงการจดัซ้ือชุดตรวจสารเสพติด 0.00
ฝพ.08 โครงการลดปัญหาความเส่ียง 5 ด้าน 30,000.00     30,000.00

งานประชาสัมพนัธ์ ฝพ.09 โครงการงานประชาสัมพนัธ์ 50,000.00       50,000.00

งานกจิกรรม ฝพ.10 โครงการวันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 70,000.00     70,000.00
ฝพ.11 โครงการนันทนาการวิทยาลัยการอาชีพอมัพวา 30,000.00     30,000.00
ฝพ.12 โครงการกฬีาวิทยาลัยการอาชีพอมัพวา 50,000.00     50,000.00
ฝพ.13 โครงการลูกเสือสามัญวิทยาลัยการอาชีพอมัพวา 50,000.00     50,000.00
ฝพ.14 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000.00     10,000.00
ฝพ.15 โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 50,000.00     50,000.00
ฝพ.16 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 55,000.00     55,000.00
ฝพ.17 โครงการจดัเอกสารวัดผลประเมินผลงานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 5,000.00       5,000.00

อื่นๆ  - รายจา่ยอื่นๆ 328,177.18    328,177.18

1,243,430.00  370,000.00   1,407,200.00   557,000.00     315,000.00    3,829,014.54  6,343,113.00  
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เลขที่
โครงการ

งบอุดหนุน งบด าเนินงาน
บกศ. รวม

ฝ่าย รายการ

รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (ฝพ.)
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559



จัดการเรียนฯ กิจกรรม ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ยอดยกมา 1,243,430.00 370,000.00   1,407,200.00  557,000.00     315,000.00    3,829,014.54 6,343,113.00 

ส านักงานแผนและความร่วมมือ ฝผ.01 โครงการจดัหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 10,000.00      10,000.00

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝผ.02 โครงการอบรมเขียนแผนธุรกจิ 10,000.00      10,000.00
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝผ.03 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 10,000.00       10,000.00

ฝผ.04 โครงการปรับปรุงเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพอมัพวา 10,000.00       10,000.00

ฝผ.05
ติดต้ังระบบระบุตัวตน (Authentication) และเกบ็ข้อมูลจราจร
ทางคอมพวิเตอร์ 30,000.00      30,000.00

ฝผ.06 พฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000.00        8,000.00

อื่นๆ  - รายจา่ยอื่นๆ 328,177.18    328,177.18

1,243,430.00  370,000.00   1,407,200.00   577,000.00     335,000.00    4,195,191.72  6,421,113.00  
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เลขที่
โครงการ

งบอุดหนุน งบด าเนินงาน
บกศ. รวม

รวม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายแผนและความร่วมมือ (ฝผ.)

ฝ่าย รายการ
จ านวนที่คาดว่าจะใช้ในงบประมาณประจ าปี 2559



ล าดับ เลขทีโ่ครงการ จ านวนเงิน

1 พ.01 โครงการประชุมเพือ่พฒันาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ รอการจัดสรร

พ.01(1) งานทวิภาคี
โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอน ครูนเิทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึก
นกัศึกษา หลักสูตรทวิภาคี 3,400.00

พ.01(2)
โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมใหผู้้เรียนมีสมรรถนะตามแผนฝึก
อาชีพ 3,400.00

พ.01(3) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินทวิภาคี 3,400.00

พ.01(4)
โครงการประชุมเพือ่พฒันาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาวิชาชีพ 3,400.00

พ.01(5)
โครงการนน าเสนอผลงานการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของนกัเรียน
นกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษาทวิภาคี 3,400.00

พ.01(6) โครงการติดตามคุณภาพผู้เรียน 0.00

พ.01(7) งานความร่วมมือ โครงการการประชุมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 3,000.00

2 พ.02 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา รอการจัดสรร

พ.02(1) งานครูทีป่รึกษา โครงการเย่ียมบา้นนกัเรียนประจ าปกีารศึกษา 2559 50,000.00

พ.02(2) โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที ่2/2558 2,300.00

พ.02(3) โครงการปฐมนเิทศและประชมเครือข่ายผู้ปกครอง (ภ.1/59) 4,000.00

พ.02(4) โครงการอบรมเทคนคิวิธีและทกัษะในการดูแลผู้เรียน 2,000.00

3 พ.03 รอการจัดสรร

พ.03(1) งานวิจัย โครงการอบรมงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 20,000.00

4 พ.04 รอการจัดสรร

พ.04(1) หลักสูตร โครงการจ่ายค่าสอนหลักสูตรระยะส้ัน 90,000.00

พ.04(2) โครงการจัดหาวัสดุฝึก หลักสูตรระยะส้ัน 50,000.00

5 พ.05 รอการจัดสรร

6 พ.06 รอการจัดสรร

7 พ.07 รอการจัดสรร

8 พ.08 รอการจัดสรร

9 พ.09 รอการจัดสรร

10 พ.10 รอการจัดสรร

11 พ.11 รอการจัดสรร

12 พ.12 รอการจัดสรร

13 พ.13 รอการจัดสรร

14 พ.14 รอการจัดสรร

15 พ.15 รอการจัดสรร
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โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุคืนครูใหน้กัเรียน

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

งบโครงการพิเศษ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการบรูณาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ด้วย กระบวนการทางประวัติศาสตร์

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

โครงการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน (v-cop)

ชื่อโครงการ

โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ (ปวช.)

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนฯ fix It Center

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพือ่สตรี ผู้ต้องขังฯ

โครงการส่ิงประดิษฐ์




