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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คํานํา 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ไดจัดทําข้ึนโดยปรับปรุง เพ่ิมเติมจาก

แผนพัฒนาสถานสถานศึกษา ป พ.ศ. 2558-2561 เพ่ือใหหางระยะเวลาตรงกับแผนพัฒนาอ่ืนๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือให

มีความทันสมัยยิ่งข้ึน สอดคลองกับนโยบายตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ไดเสนอแนวคิดในการการจัดทํา 

ขอมูลพ้ืนฐานสภาพแวดลอมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564      

จะเปนแมบทท่ีใชในการขับเคลื่อนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ใหไปสูคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในเปาหาย 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จัดทําข้ึนภายใตกรอบแนวคิด ของ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลปจจุบัน โดยศึกษาสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา จุดออน() จุดแข็ง() โอกาส() อุปสรรค() พวกประกันคุณภาพภายใน 2559 นําเอาขอคิดตาง ๆ 

ของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากรวิทยาลัย มาใหเปนแนวทางในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 รวมท้ังเอา แผนพัฒนาสถานศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 มา

ปรับปรุง เพ่ือใหวิทยาลัยไดรับพัฒนาผูเรียนและศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 และเพ่ือเปนผูนําในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค ยึดหลักสําคัญ การมีสวนรวมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ีดี พัฒนาการมีสวนรวมสรางความสมดุลในทุกมิติ เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน พันธ

กิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง รวมท้ังเตรียมความพรอมในการท่ีประเทศไทยกาวเขาสูยุค Thailand 4.0 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2560-2564  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาไว 4 ยุทธศาสตรคือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผูเรียน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาดานวิชาชีพ   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและใหบริการวิชาชีพแกสังคม   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตราไว ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พุทธศักราช 

2550 เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี 1 บทท่ัวไป ไดระบุหนาท่ี

รัฐบาล ดังนี้ 

 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป 

ซ่ึงจะสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2564 ใหสอดคลองกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยพิจารณาจาก 

 1.1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 1.2. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 1.3. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 1.4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1.5. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลปจจุบัน 
 

1.1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ดาน มีดังนี้ 

1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

     1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม  

     3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  

     4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  
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     5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  

     6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง 

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

     7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน  

2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

     1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

     2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

     3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล  

     4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ  

     5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

     6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

     1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

     2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

     3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

     4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

     5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

     1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม  

     2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

     3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

     4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  

     5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

     1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
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     2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

     3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

     4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

     5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

     6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

     1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

     2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

     3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

     4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

     6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

 7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

1.2. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดการกําหนดตําแหนง

ทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ได

จัดทําข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางทางดานการ

ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง

ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายดังนี้  

1) หลุดพนจากดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

2) พัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

3) ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

4) สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5) บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

สําหรับแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มีดังนี้ 

1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง ดวยการ

สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑแรงงาน การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชย

ดิจิตอล การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพดวย

การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงชั้นใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาดานสุขภาพการสราง 

สภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเก่ียวตอการดํารงชีพสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา (2) ปฏิรูประบบการคลัง

ดานการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู (4) ปฏิรูปการเรียนรู 

3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ดวยการยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 

การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก การสรางความ

เสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

4. การยอมรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง ดวยการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง 

อํานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน การสงเสริมการ

ลงทุนการคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพ้ืนฐานเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการรักษาทุน 

ทางธรรมชาติเพ่ือการเติมโตสีเขียว การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสงเสริมการผลิต การ

ลงทุนและการสรางงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาความรวมมือดาน

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 : สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

1.3. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)   

 แนวคิดการจัดการศึกษา(Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)   

ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 

หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) 

อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น

ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ

ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National 

Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 

 วิสัยทัศน จุดหมาย เปาหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 

(Vision) ไวดังนี้ 

 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ

สมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

และยุทธศาสตรชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนํา

ประเทศไทยกาวหนาขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติได

วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ 

 เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดาน

ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร 

สารสนเทศ และการรู เทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion) 

 เปาหมายของการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวยเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

เชน ประชากรกลุมอายุ 6-14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

ท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือหรือบริการทางการศึกษา

ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 

(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน

การศึกษา 15 ป เปนตน 

 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
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นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน

อายุ 15 ปสูงข้ึน เปนตน 

 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ

เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

เปนตน 

 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน

การศึกษาดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนจุดมุงหมายและเปาหมายดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนด

ชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวชี้วัด เปน 5 ชวง ดังนี้ ระยะเรงดวน ระยะ 5 ปแรกของ

แผน ระยะ 5 ปท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปท่ีสามของแผน และระยะ 5 ปสุดทายของแผน 

 

 ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา

การศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ไว 6 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

เปาหมาย  

     1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

     2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

     3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม  

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา  
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     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต  

     3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ีตาม

แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-

ชายขอบ และแรงงานตางดาว)  

     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก

ไซเบอร     เปนตน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ  

เปาหมาย  

     1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

     2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ

เฉพาะดาน  

     3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  

     1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและ   

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

     2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน  

     3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

เปาหมาย  

     1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปน ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  

     2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐาน-วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  



8 

 

     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได อยาง

มีคุณภาพและมาตรฐาน  

     4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมี คุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

     6. ระบบการผลติครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล  

     7. คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา  

     1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย  

     2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

     3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค  

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ  

     5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตคร ูอาจารย และบคุลากรทางการศึกษา  

     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

เปาหมาย  

     1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย  

     3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

แนวทางการพัฒนา  

     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย  

     3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

เปาหมาย  
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     1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

     2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

แนวทางการพัฒนา  

     1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  

     2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

     3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

เปาหมาย  

     1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได  

     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  

     3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน 

และพ้ืนท่ี  

     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกัน 

ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ  

     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสรางขวัญ

กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา  

     1. ปรับปรุงโครงสรางการบรหิารจัดการศึกษา  

     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

     3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา  
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     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา  

 

1.4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 6 ยุทธศาสตร 

ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

ผลผลิต /ผลลัพธ  

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถทองจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝกคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับ

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสามัคคีปรองดอง  

กลยุทธ  

     1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียน ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

     1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

ใหทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

     1.3 สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการ

เรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส  

     1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  

     1.5 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ  

มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ มีครูประจําชั้นครบทุกหอง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ีและขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี  

กลยุทธ  
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     2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาคร ูคณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  

     2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

     2.3 เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจาการท่ีสอนไมตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละชั้น 

และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  

     2.4 สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

     2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ  

ผลผลิต /ผลลัพธ  

มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมจาน

วนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 

รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล 

และการพัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ  

     3.1 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีแพทย และพยาบาล  

    3.2 เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

     3.3 สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน

ตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     3.4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ  

     3.5 เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความ

รวมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ  

     3.6 สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต  

ผลผลิต /ผลลัพธ  
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ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรูจาก แหลงเรียนรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการ

และดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบ

โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณเพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได  

กลยุทธ  

     4.1 ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียนในทุก

พ้ืนท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ  

     4.2 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  

     4.3 เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม

อยางกวางขวาง  

     4.4 จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา  

     4.5 เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง  

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ  

ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร และ

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ี

ทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน  

กลยุทธ  

     5.1 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม

ซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

     5.2 พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การ

รายงานผล ของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนอกภาพ เปน

ปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

     5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา 

และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ  
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     5.4 จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ท่ัวถึง 

และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ  

ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใส และเปนท่ี

ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลง

ไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในทองถ่ินได  

กลยุทธ  

     6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดาน

คุณธรรม ความโปรงใส ท้ังในระดับสวนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค/จังหวัด  

     6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ  

     6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมลา 

สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต  

     6.4 เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

     6.5 เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคี

หุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ  

     6.6 สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม พัฒนาเปน

สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ  

 

1.5. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลปจจุบัน 

 นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจันทรโอชา 

 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับการปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ 

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝงใหเด็กรักและภูมิใจในความเปนไทย รูจักประวัติศาสตรชาติไทย

และหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดียึดเด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา มุงเนนการอานออก เขียนได คิดเปน

มองเห็นอนาคตปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นใหมีความตอเนื่องกัน มุงเนนการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และลด

จํานวนรายวิชาอยางเหมาะสมกับวัย 
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2.  ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใหความสําคัญกับการสราง 

โอกาสใหเขาถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาใหมากข้ึน สรางคนเพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและ

พ้ืนท่ีของตนเอง สรางความเทาเทียมทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสื่อดิจิทัล สราง

โอกาสใหเด็กดอยโอกาสทุกกลุมเขาถึงการจัดบริหารการศึกษา 

 3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยใหความสําคัญกับการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย

และพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการวางรากฐาน 

การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 

 4. พัฒนาครู โดยใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาใหเกิดคุณภาพตอตัวเด็ก 

อยางแทจริงสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูผูปกครองและเด็กเพ่ือใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข วางแผน

ผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบและการแกไขปญหาหนี้สินครู 

 5. ผลิตและพัฒนากําลังพลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยใหมีความสําคัญการบูรณาการ

การศึกษาท้ังระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตและพัฒนากําลังคน ผลิตกําลังคนสายอาชีพใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางพัฒนาประเทศ และทองถ่ิน ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา

ใหเปนท่ีนิยมปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคนเนนความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพและ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

 6. เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนใหเปนแรงงาน

ท่ีมีฝมือสามารถทํางานไดท้ังในและตางประเทศ เพ่ิมคุณวุฒิใหกับแรงงานไทย พัฒนาความชํานาญในการ

ประกอบอาชีพการใชเทคโนโลยี และการใชทักษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังคนสงเสริมใหประชาชนรูภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 

 7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยให

ความสําคัญกับการสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมรวมตัวเปนเครือขายและมีความรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา สงเสริมแหลงการเรียนรูผานแหลงการเรียนรูตางๆ เชน พิพิธภัณฑ เปนตนและสงเสริมใหปราชญ 

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู 

 8. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการสรางคน สรางสังคมและสราง

ชาติใหตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 (ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยม่ันคงค่ังยั่งยืน : นโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 

(พลเอกประยุทธจันโอชา).สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

จุดเนนของการศึกษา คือ การศึกษาเพ่ือความสุขและสันติภาพ โดยมุงใหการศึกษาสรางคน คนสราง

ชาติใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศนประเทศมีความม่ังคงม่ันค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาแบงเปน ๓ ระยะได 

 1. ยุทธศาสตรระยะสั้นเรงดวน (Quick Wins) ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน        

6 ประเด็น ไดแก 

 1.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพ่ือปฏิรูปโครงสรางและกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 

 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 1.3 พัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ 

 1.4 ปรับปรุงพัฒนางานบริหารบุคคลท้ังระบบเพ่ือประสิทธิภาพการศึกษา 

 1.5 พัฒนาผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือคุณภาพการศึกษา 

 1.6 ปรับกระบวนทัศนคนไทยใหพอเพียงเพ่ือความสุขท่ียั่งยืน 

 สําหรับการพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ ไดมีเปาประสงคพัฒนาสรางหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลลัพธ ดังนี้ 

1) ผูเรียนไดรับความรูความสามารถดานวิชาชีพในระดับสากล สอดคลองกับความตองการ 

ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาประเทศตามขอตกลงประชาคม

อาเซียนและท่ีสามารถผานไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 2) ผูเรียนมีทางเลือกทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในสายวิชาชีพและสายสามัญ เพ่ือความกาวหนาใน 

ชีวิตตามความถนัดความสนใจ 

 3) ผูเรียนท่ีมีรายไดนอยไดมีรายไดระหวางเรียน และมีอาชีพตามทักษะความสามารถเม่ือจบ 

การศึกษา จนเกิดอาชีพท่ีม่ันคงสรางความม่ังค่ังและยั่งยืนใหกับตนเองและประเทศชาติ รวมถึงชวยลดความ

เหลื่อมล้ําและลดชองวางการพัฒนาเมืองกับชนบทไดมากข้ึน 

 4) เพ่ิมคานิยมใหกับผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันและม่ันคงในอาชีวศึกษา สรางอาชีพโดยมีการแนะ 

แนวทางท้ังผูเรียนและผูปกครองในการเรียนรูตรงกับความถนดัในทักษะและความตองการเพ่ือการดํารงชีวิตท่ี

ม่ันคงในอนาคต 

สําหรับวิธีการดําเนินงานประกอบดวย 

1) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในทุกภาคท่ีมีกรมโรงงาน 
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อุตสาหกรรมตั้ งอยู  การอาชีวศึกษาดวยรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System 

Education) ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกอาชีพกอนเลือกวิชาเรียน การหารือกับรัฐบาลตางประเทศท่ีมี

โรงงานทันสมัยระดับโลกเชนประเทศเยอรมนีเปนตัวอยางท่ีดําเนินการท่ีมีผลลัพธสูงในระบบทวิภาคี 

2) สรางระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีการเสริมสรางคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหได 

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (interntional Qualification) โดยปรับใชหลักสูตรการศึกษา ให

สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีและธุรกิจบริการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากมายใน

กลุมประเทศอาเซียนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียนและระดับโลก เชน ระบบ 

BTEC Business Technology Edcation Council) ของสหราชอาณาจักร หรือระบบ TAFE (Technical 

And Further Education) ของออสเตรเลีย 

3) จัดระบบการเทียบโอนความรูและทักทักษะปฏิบัติของผูเรียนจากงานอาชีพของผูเรียนจาก 

สถานประกอบการแหลงเรียนรูตางๆ และวางพ้ืนฐานการจัดทําระบบการจัดเก็บสะสมหนวยกิตจากการเทียบ

โอนในธนาคารหนวยกิต 

4) ฐานะวิชาชีพสายอาชีวะใหเทียบเทากับวิชาชีพสายสามัญ โดยจัดตั้งสภาพกลุมวิชาชีพเปนสภา

วิชาชีพท่ีมีกฎหมายรองรับในแตละสาขาท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือกําหนดคุณวุฒิของผูท่ีประสงคจะ

สมัครเขาเพียงเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพและใหกําหนดคุณสมบัติ และ/หรือความสามารถประสบการณข้ัน

ต่ําของผูท่ีจะขอสมัครรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพชางในแขวงนั้นๆ ในระดับตางๆ จะทําใหผูประกอบ

วิชาชีพนั้นมีความมุงม่ันท่ีจะยกระดับความสามารถของตนเองจากการเรียนรูเพ่ิมเติม หรือทํางานในโครงการท่ี

ใหญข้ึน ใหเปนผูท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสูงอยางนาภาคภูมิใจ เหมือนผูไดเรียนในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน เชน 

วิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร เปนตน 

5) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพ

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันสามารถเทียบวุฒิการศึกษาจากประสบการณทํางานจริง เชน สภาการศึกษาซ่ึง

จัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพแหงชาติ (NQF) กรมพัฒนาแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน

เปนตน) 

2. ยุทธศาสตรระยะทางท่ีตองดําเนินงานภายใน 5 ป (พ.ศ. 2565) มี 6 ประเด็น ไดแก 

 2.1 ปรับปรุงพัฒนางานบริหารบุคคลท้ังระบบ เพ่ือประสิทธิภาพการศึกษา 

  2.2 พัฒนาผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือความยั่งยืน 

  2.3 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  2.4 พัฒนาการศึกษาเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

  2.5 พัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู เพ่ือคุณภาพการศึกษา 

  2.6 พัฒนาชุมชนการเรียนรูเพ่ือความสุขอยางพอเพียง 

 3. ยุทธศาสตรระยะยาวท่ีตองดําเนินการภายใน 15 ป (พ.ศ. 2575) มี 3 ประเด็น ไดแก 



17 

 

 3.1 กระจายโอกาสและการมีสวนรวมเพ่ือความยั่งยืน 

 3.2 พัฒนาการศึกษาท้ังระบบอยางตอเนื่อง 

 3.3 พัฒนาชุมชนการเรียนรูเพ่ือความสุขอยางพอเพียง 

 

     นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  

1. นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา ไดแก  

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

     4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  

     4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  

     4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป มี

โอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  

     4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

     4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  

     4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน  

     4.7 ทานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกร ทางศาสนามี

บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสขุ และความ

ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน  

     4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

     4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน และวัฒนธรรมสากล  

     4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสานึกท่ีดี  

 

 

2. นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา ไดแก  

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

     2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเด็น แรงงานตางดาว 

ยาเสพติด  

     2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต  

นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
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     3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน 

รวมท้ังสตร ีผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  

     3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

     3.6 จัดระเบียบสังคม  

นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

     7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซียน  

     7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชน สูแหลงแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

     7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม  

     8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม  

     8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย  

นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน  

     9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยให

ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

     9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

     9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และนาเสีย  

นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

     10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
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บริบทและสภาพแวดลอมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 

2.1  บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 

ประวัติ ความเปนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

พ.ศ. 2480 จังหวัดลําปางไดจัดตั้งข้ึน ใชชื่อวา "โรงเรียนชางทอผา" โดยใชเงินงบประมาณประชาบาล 

เปดทําการสอนชางทอผา เม่ือวันท่ี  1  กันยายน  2480 

พ.ศ. 2481 โอนเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินบริเวณ หาแยกประตูชัย  

เนื้อท่ี 8 ไร 2 งาน 56 ตารางวา 

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาและทอผา" เปดสอนวิชาชางเย็บเสื้อผาเพ่ิมข้ึน 

อีกวิชาหนึ่ง 

พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนการชางสตรีลําปาง" 

พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน "ระดับอาชีวะชั้นสูง" โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

(ม.ศ.3) เขาเรียนหลักสูตร 3 ป  เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชาผาและ             

เครื่ อ งแต งกาย  สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ สํ า เร็จการศึกษาระดับนี้ แล ว               

ไดรับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง 

พ.ศ. 2508 ไดเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกคหกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2516 ไดเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง" เปดสอนแผนกพณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง 

พ.ศ. 2519 ไดรวมกับโรงเรียนการชางลําปาง เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต 2)            

เม่ือวันท่ี 1  ตุลาคม  2519 

พ.ศ. 2522 ไดยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2522 

พ.ศ. 2524 ไดรับอนุ มั ติให เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชา

บริหารธรุกิจ และปดไปใน พ.ศ. 2536 

พ.ศ. 2525 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมกลุม

วิชาวิจิตรศิลป 

พ.ศ. 2526 เปดเพ่ิมกลุมวิชาศิลปะประยุกต ในประเภทวิชา ศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ. 2527 เปดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย เปดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ รับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรม เขาเรียนเพ่ิมเพ่ือให

ครบหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย อาหารและคหกรรมฯ 

พ.ศ. 2529 เปดหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
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พ.ศ. 2530 ไดรวมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เอกซเซลเอนเตอรไพรส จํากัด เปดศูนยคอมพิวเตอร  สอน

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

พ.ศ. 2535 เปดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2536 เปดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุมวิชาหัตถอุตสาหกรรม เครื่องปนดินเผา 

(เซรามิก) 

พ.ศ. 2537 เปดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2538 เปดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม กลุ มวิชาธุรกิจค าปลีก (ทวิภาคี )               

และกลุมวิชาการโรงแรม ซ่ึงกลุมวิชาการโรงแรมไดปดไปใน พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2540 เปดหลักสูตรภาคสมทบ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2541 เปดหลักสูตรภาคสมทบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ซ่ึงไดปดไปในป พ.ศ. 2544  

เปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดปดไปในป พ.ศ.2544          

เปดหลักสูตรปริญญาตรี ประโยควิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2543 เปดภาคสมทบระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปดไปใน พ.ศ. 2544 

พ.ศ. 2544 เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล 

เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)     

สาขางานการบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง และสาขางานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร           

เปดหอศิลป คณะศิลปกรรม 

พ.ศ. 2545 เขารวมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัด

ลําปาง รวมเปนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

พ.ศ. 2546 เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 เปดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2551 เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน และไดปด  

ในป พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2555 เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร         

สาขางานการจัดการคหกรรมโรงแรม  

 เปดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการ

พัฒนาโปรแกรม  

พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร

กราฟก  

 เปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 
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 จัดการเรียนการสอน Mini English Program (MEP) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ใชจัดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2556 

พ.ศ. 2557 เปด ปวส. สาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี 

 เปด ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระบบทวิภาคี 

พ.ศ. 2558 เปด ปวส. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

พ.ศ. 2560 เปด ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน บริการ

สวนหนาโรงแรมและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 
 

 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Lampang Vocational College 

 ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 272  ถนนพหลโยธิน  ตําบลหัวเวียง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปางรหัสไปรษณีย 

52000 

 โทรศัพท  โทร. 0 5421 7101 

 โทรสาร โทร. 0 5422 8024 

 เว็บไซต www.lampangvc.ac.th 

 อีเมล lampangvc@hotmail.com  

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา  

 8 ไร  2 งาน  56  ตารางวา 

 มีอาคารรวมท้ังสิ้น 16 หลัง ไดแก 

1. อาคาร 1 (อาคารเรียนวิชาสามัญ)     

2. อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1)  

3. อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร 1)  

4. อาคาร 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการอาหารและวิชาสามัญ)  

5. อาคาร 5 (อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม 1)   

6. อาคาร 6 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 2)  
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7. อาคาร 7 (อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม 2)   

8. อาคาร 8 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 2)  

9. อาคาร 9 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)  

10.  อาคาร 10 (อาคาร 72 ป) 

11.  อาคารโรงอาหารและหอประชุม     

12.  แฟลตพักครู 14 หนวย หลังท่ี 1 

13.  แฟลตพักครู 16 หนวย หลังท่ี 2 

14.  บานพักผูอํานวยการ 

15.  แฟลตภารโรง 8 หนวย 

16.  โรงเตาเผาเซรามิค 

17.  อาคารศูนยวิทยบริการ 

 

 

 

2.2  คณะผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

1. นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

2. นายปณิทัต ลี้จินดา  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

3. นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

4. นายคติ  ปรีชา  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

5. นายสันต ดวงประภา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 

2.3  อัตรากําลังในปงบประมาณ 2560 
 

อัตรากําลังของ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  มีบุคลากรท้ังสิ้น   146 คน 
 

ก. ขาราชการ      74 คน 

  1. ผูบริหาร      5 คน 

  2. ขาราชการครู     68 คน 

  3. ขาราชการพลเรือน     1 คน 
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ข. ลูกจางประจํา      6  คน 

  1. ทําหนาท่ีสอน     -  คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน     6 คน 
 

ค. พนักงานราชการ      3 คน 

1. ทําหนาท่ีสอน      3 คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน    -   คน 
 

ง. ลูกจางชั่วคราว     61 คน 

1. ทําหนาท่ีสอน     23 คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน    38 คน 
 

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ   -   คน 
 

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน   -   คน 
 

ช. มีอัตราวางไมมีคนครอง    -   คน 

1. ทําหนาท่ีสอน     -   คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน    -   คน 
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 2.4 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2560 

  ภาคเรียนท่ี 2/2560 (ปปจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 529 528 624 1,681 662 670 1,332 12   12 3,025 

1. ประเภทวิชาคหกรรม 124 108 117 349 53 86 139       488 

 - สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 11   11 22 9 7 16       38 

 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 38 59 57 154 35 49 84       238 

 -  สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเพ่ือการโรงแรม 75 49 49 173             173 

 - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร (การจัดการงานคหกรรมโรงแรม)         9 30 39       39 

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม 51 43 37 131 29 32 61       192 

 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป 14 22 14 50             50 

 - สาขาวิชาการออกแบบ 16 21 20 57             57 

 - สาขาวิชาศลิปกรรมเซรามิก     3 3             3 

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  21      21 29 32 61       82 

3. ประเภทวิชาพาณิชยการ/พณิชยกรรม 285 310 390 985 401 426 827       1,812 

 - สาขาวิชาการบัญชี 99 115 139 353  180   189  369       722 

 - สาขาวิชาการเลขานุการ 38 39 44 121  34   33  67       188 

 - สาขางานการขาย / สาขาวิชาการตลาด 60 55 93 208  90   92  182       390 

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 88 101 112 301  64   71  135       436 

 - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ     2 2             2 
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 -สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน         33 41 74       74 

20 



26 

 

2.4 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2560 

  ภาคเรียนท่ี 2/2560 (ปปจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม   

4. ทวิภาคี 4 9 19 32 89 36 125       157 

 - สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 4 9 19 32             32 

 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก         19 22 41       41 

 - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)         28 14 42       42 

 - สาขาวิชาบริการอาหารและเครือ่งดื่ม (ทวิภาคี)         29   29       29 

 - สาขาวิชาบริการสวนหนาโรงแรม (ทวิภาคี)         13   13       13 

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  -   -   -     23   33  56  -   -   -  56 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         23 33 56       56 

                        

6. Mini English Program (MEP) 65 58 61 184 67 57 124       308 

 - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 32 32 20 84 26 25 51       135 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 33 26 41 100 41 32 73       173 

                        

7. เทคโนโลยีบัณฑิต  -   -   -     -   -    12  -   12  12 

 - สาขาวิชาการบัญชี (ตอเน่ือง)  -   -   -     -   -    12  -   12  12 

                        

หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้      -   -     -   -     -   -   -    
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หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  -   -   -     -   -     -   -   -  400 

21 
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2.5  หลักสูตรท่ีเปดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

หลักสูตรท่ีเปดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 ไดแก 

 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.)  

  รับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3) มีประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 3 สาขาวิชา 

 1.1.1  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

         1.1.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

         1.1.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จํานวน 6 สาขาวิชา  

  1.2.1  สาขาวิชาการบัญชี 

       1.2.2  สาขาวิชาการตลาด 

  1.2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 

  1.2.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  1.2.5  สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

  1.2.6  สาขาวิชาประชาสัมพันธ 

 1.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม จํานวน 3 สาขาวิชา  

 1.3.1  สาขาวิชาวิจิตรศิลป 

 1.3.2  สาขาวิชาการออกแบบ 

 1.3.3  สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส. )  

     รับผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6)  

            มีประเภทวิชาและสาขาวิชาดังนี้ 

 2.1  ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 3 สาขาวิชา 

 2.1.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 

      - สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีข้ันสูง 

 2.1.2   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

       - สาขางานการประกอบอาหาร 

 2.1.3   สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  

     - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ (ปการศึกษา 2554) 

 - สาขางานการจัดการคหกรรมโรงแรม (ปการศึกษา 2555) 

 2.2   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 5 สาขาวิชา 
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 2.2.1   สาขาวิชาการบัญชี 

 2.2.2   สาขาวิชาการเลขานุการ 

 2.2.3   สาขาวิชาการตลาด 

 2.2.4   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 -  สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ 

 -  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

  2.2.5   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

  -  สาขางานธุรกิจซูเปอรเซนเตอร 

  -  สาขางานการบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 

 2.3   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 สาขาวิชา 

       2.3.1   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4   ประเภทวิชาศิลปกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา 

  2.4.1   สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 2.5  Mini English Program (MEP) 

  2.5.1   ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

                     (การประกอบการอาหาร) 

  2.5.2   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

 2.6  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (ทวิภาคี) 

  2.6.1   ประเภทวิชาการโรงแรม สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 

  2.6.2   ประเภทวิชาการโรงแรม สาขางานบริอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556  

  3.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) 

 

2.6 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2559 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ สรุปไดดังนี้ 

1. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 
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 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.7 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.9 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.4 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.5 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.7 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.9 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.12 

 มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 

 มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 

 มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

 มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 

 มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 

 มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 

 มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.4 

 มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 

 มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

2. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.10 

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.11 
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3. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้ 

  - ไมมี - 

4. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 

  - ไมมี - 

5. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้ 

  - ไมมี - 

 

2.7 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โดยเทคนิค SWOT ANALYSIS 

     1. จุดแข็ง Strengths 

 1) ครูมีความรูความสามารถ 

 2) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ 

 3) บุคลากรมีความสามัคคี 

 4) มีหองเรียนและอุปกรณท่ีทันสมัย 

 5) มีเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

 6) มีการพัฒนาครูดาน ICT และคุณธรรม 

 7) มีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง 

 8) มีการบริการวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

 9) โครงสรางการบริหารงานชัดเจน 

 10) สถานศึกษาเปนท่ียอมรับของสังคม 

     2. จุดออน Opportunities 

 1) ครูมีภาระงานมาก สอนหลายวิชา 

 2) การบริหารการเงินลาชา 

 3) สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีไมเพียงพอ 

 4) บุคลากรยังไมพัฒนาวิธีการทํางาน 

 5) บุคลากรบางสวนขาดประสบการณ 

 6) การจัดคนเขาทํางานยังไมเหมาะสม 

 7) สถานท่ีคับแคบ 

 8) การเชื่อมโยงขอมูลภายในยังไมดี 

 9) กิจกรรมอ่ืน ๆ บอยเกินไป 

 10) การใชภูมิปญญาทองถ่ินไมหลากหลาย 
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     3. โอกาส Weaknesses 

 1) สงเสริมรายไดระหวางเรียน 

 2) กฎหมายสนับสนุน 

 3) สงเสริมภาษาตางประเทศ 

 4) ภูมิปญญาทองถ่ินใหการสนับสนุน 

 5) สื่อมวลชนใหการสนับสนุน 

 6) การเปน AEC  

 7) ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ 

 8) รัฐบาลใหความสําคัญ 

 9) ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

     4. อุปสรรค Theats 

 1) คุณภาพนักเรียนแรกเขาต่ํา 

 2) ผูปกครองยังไมเขาใจอาชีวศึกษา 

 3) งบประมาณไมเพียงพอ 

 4) เศรษฐกิจครัวเรือนไมดี 

 5) รัฐไมจัดครูทดแทนอัตราเกษียณ 

 6) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว จัดหาไมทัน  

 7) การคมนาคมไมสะดวก นักศึกษามาสาย 

 8) ปญหาครอบครัวนักเรียน หยาราง 

 9) คานิยมปริญญาตรี  

ท่ีมา : แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจําป งบประมาณ 2558-2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 

บทที่ 3 

แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

 

3.1 ช่ือหนวยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

   Lampang Vocational College 

 

3.2 ปรัชญาวิทยาลัย 

 "คุณธรรมนําหนา พัฒนาวิชาชีพ"  

 (Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.) 
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3.3 อัตลักษณ (Identity) : LVC 

 L =   Lustrous Life    ชีวิตใส 

 V =   Virtuous Mind    ใจสวาง 

 C =   Civilized Life    พลเมืองดี 
 

      L : Lustrous life  ชีวิตใส  

      สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการ

สื่อสาร  มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ 

     V : Virtuous Mind  ใจสวาง  

      เปนผูมีความใฝดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญูกตเวที สุภาพ 

     C : Civilized life  พลเมืองดี  

      เปนผูมีความระลึกในหนาท่ี รักษาคําพูด ทํางานเปนทีม มีสัมมาคารวะ มีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  มีความเปนไทย อนุรักษศิลปวัฒนธรรม กลาทําใน

สิ่งถูกตอง 

 

3.4 เอกลักษณ (Uniqueness)   

   “วิชาชีพเดน” 

   Good Career Competency 

 

3.5 วิสัยทัศน (VISION) 

เปนผูนําในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค 

Leadership in Qualified manpower development for labor markets and societies in 

region and country. 

3.6 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพและเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม                

    (To provide the activities of morality and ethic to students in vocational education.) 
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2. ขยายภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพและใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและ

สังคม 

   (To proliferate the members of cooperation networks in vocational education, and provide  

    vocational service to community and society.) 

3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 

   (To promote and support the personnel in a higher potential.)  

4. สงเสริมใหมีการวิจัยสรางนวัตกรรมพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและการประกอบอาชีพ 

    (To promote and research, innovation and knowledge for developing vocational  

     education and careers.) 

5. ขยายโอกาสการเรียนรูดานวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการประกอบอาชีพของประชาชน  

    (To expand the opportunities of vocational education for enhancing a capability of 

people’s careers.) 

6. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    (To develop the efficiency in college administration.) 

 

3.7 ยุทธศาสตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  

ยุทธศาสตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง มี 4 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผูเรียน (Quality : Q) 

กลยุทธท่ี 1.1 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ 

3. โครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีความเปนเลิศดานวิชาชีพ 

4. โครงการศูนยบมเพาะสรางผูประกอบการใหมและหารายไดระหวางเรียน 

5. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

6. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร 

7. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

8. โครงการพัฒนาหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 

 กลยุทธท่ี 1.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูเรียน 
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  1. โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2. โครงการสงเสริมกิจกรรมองคการวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ 

  3. โครงการสงเสริมกิจกรรมจิตอาสา และอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

  4. โครงการสงเสริมการนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิต 

  5. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัยและนักศึกษาวิชาทหาร 

  6. โครงการกิจกรรมการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 

  7. โครงการกิจกรรมสงแสริมทักษะดานดนตรี สุนทรียภาพและกีฬานันทนาการ 

  8. โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

  9. โครงการปองกันแกไขการตั้งครรภในวัยรุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาดานวิชาชีพ (Co-operation : C) 

กลยุทธท่ี 2.1 การพัฒนาเครือขายความรวมมือในประเทศ 

1. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2. โครงการความรวมมือกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

3. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงนักศึกษาฝกงานและฝกประสบการณ 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพชมรมผูปกครองและครู และชมรมศิษยเกา 

5. โครงการความรวมมือสานพลังภาคประชารัฐ 

 กลยุทธท่ี 2.2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูกับสถานศึกษาตางประเทศ 

2. โครงการความรวมมือครูสอนภาษาตางประเทศกับสถานศึกษาตางประเทศและองคกร

ระหวางประเทศ 

3. โครงการความรวมมือจัดการศึกษากับสถานศึกษาตางประเทศระบบทวิวุฒิ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพและใหบริการวิชาชีพแกสังคม (Opportunity 

: O) 

 กลยุทธท่ี 3.1 การจัดการศึกษาดานวิชาชีพสําหรับเยาวชนและประชาชน 

   1. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 

   2. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 
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   3. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี 

   4. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน 

   5. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส 

6. โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

7. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

8. โครงการแนะแนวการศึกษาดานวิชาชีพเชิงรุก 

  

กลยุทธท่ี 3.2 การใหบริการวิชาชีพแกสังคม 

   1. โครงการศูนยฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

   2. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Management : M )  

กลยุทธท่ี 4.1 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา  

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

4. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

5. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

6. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน 

7. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

8. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริหารองคกร 

9. โครงการพัฒนาสถานศึกษา เปนศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

10. โครงการพัฒนาภาพลักษณของสถานศึกษา 

11. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 กลยุทธท่ี 4.2 การพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของครูและบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของครูและบคุลากร 
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4. โครงการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากร 

5. โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของครูและบุคลากร 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพและ

ศักยภาพของ

ผูเรยีน (Quality : 

Q) 

1.1 การพัฒนาศักยภาพและ

มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.จํานวนรายวิชาท่ี

จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ STEM 

Education/PBL 

Construction 

รายวิชา 10 2 2 2 2 2 

  

    

2.ระดับความพึงพอใจ

ของนักเรียน นักศึกษา 

ตอการจัดการเรียนการ

สอน ของ คร ู   

ระดับ  

(1-5) 
5 3 3 4 4 5 

  

  

2. โครงการพัฒนาความสามารถ

ทางดานภาษาตางประเทศ 

3. จํานวนสาขาท่ีจัดการ

เรียนการสอนดวย

ภาษาตางประเทศ 

สาขา 

วิชา 
4 0 1 1 1 1 

  

    

4. จํานวนสื่อการเรียน

การสอน Online 

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 5 1 1 1 1 1 
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5. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร

ตางประเทศ 

รอยละ 60 50 50 60 60 60 

 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    3. โครงการการสงเสริมนักศึกษาให

มีความเปนเลิศดานวิชาชีพ 

6. รอยละของจํานวน

รายวิชาท่ีมีการจดัทํา

สื่อการเรียนการสอน 

Online 

รอยละ 5 5 5 5 5 5 

  

    

7. จํานวนโครงการ

พัฒนาคุณภาพผูเรยีนสู

มาตรฐานสากล 

โครงการ 5 1 1 1 1 1 

  

  

4. โครงการศูนยบมเพาะสราง

ผูประกอบการใหมและหารายได

ระหวางเรยีน 

8. จํานวนโครงการ

สงเสริมพัฒนาทักษะ

การเปนผูประกอบการ 

โครงการ         2       2       2       2       2       2  

30 
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9. รอยละของผูเรียนท่ี

เขารวมโครงการหา

รายไดระหวางเรียน 

รอยละ 2 2 2 2 2 2 

      10.จํานวนสื่อการเรียน

การสอน Online 

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 5 1 1 1 1 1 

      11. รอยละของจํานวน

รายวิชาที่มีการจัดทาํส่ือ

การเรียนการสอน Online 
รอยละ 5 5 5 5 5 

5 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

  

  

5. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม/

6. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร 

12. รอยละของผูเรียน

ระดับ ปวช. ท่ีมีผลงาน

ดานโครงงาน

วิทยาศาสตร/นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ/หุนยนต 

รอยละ 20 4 3 5 5 6 

  

    

13.รอยละของผูเรียน

ระดับ ปวส. ท่ีมีผลงาน

งานดานโครงงาน

วิทยาศาสตร/นวัตกรรม

รอยละ 30 4 5 6 7 8 

31 
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ส่ิงประดิษฐ/หุนยนต 

      14. รอยละของผูเรียน

ระดับปริญญาตรีท่ีมี

ผลงานดานการวิจัย/

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ/

หุนยนต 

รอยละ 40 6 7 8 9 10 

  

    

15. รอยละของทุนตอ

จํานวนครู ท่ีไดรับทุน

สนับสนุนการทําวิจัย

นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ 

รอยละ 5 1 1 1 1 1 

32 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    7. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  16. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีเขารวม

แขงขันทักษะวิชาชีพ 

รอยละ 20 10 15 15 20 20 

  

  

8. โครงการพัฒนาหองเรียน

เทคโนโลยีเฉพาะทาง 

17. จํานวนหองเรียน

เฉพาะทาง 
หอง 5 1 1 1 1 1 

  1.2. การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูเรยีน 

1. โครงการการเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18. จํานวนโครงการ

สงเสริมการสราง 

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพให

ผูเรยีน 

โครงการ        45       9       9       9       9       9  

    2. โครงการสงเสรมิกิจกรรมองคกร

วิชาชีพและชมรมวิชาชีพ 

19. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีไดรับจาก

อบรมสรางเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รอยละ 90 90 90 90 90 90 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

  

  

3. โครงการสงเสรมิกิจกรรมจติอาสา

และอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

20. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีไดรับการ

ปลูกจิตสํานึกดาน

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

รอยละ 90 90 90 90 90 90 

    4. โครงการสงเสรมิการนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

21. รอยละของนักเรียน

นักศึกษาท่ีไดรับการ

ปลูกจิตสํานึกการ

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย/

สงเสริมการปกครอง

ตามระบบ

ประชาธิปไตย/การนํา

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใน

การประกอบอาชีพและ

รอยละ      100   100   100   100   100   100  

33 
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การดํารงชีวิต 

 

 

 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

34 
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    5. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามญั

และนักศึกษาวิชาทหาร 

22. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีไดปฏิบัติ

กิจกรรมลูกเสือวิสามญั

และนักศึกษาวิชาทหาร

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

รอยละ      100   100   100   100   100   100  

    6. โครงการกิจกรรมการแขงขัน

ทักษะพ้ืนฐาน 

23. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีเขารวม

แขงขันทักษะวิชาชีพ 

รอยละ 20 10 15 15 20 20 

    7. โครงการกิจกรรมสงเสริมทักษะ

ดานดนตร ีสุนทรยีภาพและกีฬา

นันทนาการ 

24. รอยละของนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีไดรับการ

สงเสริมทักษะดาน

ดนตรี สุนทรียภาพและ

กีฬานันทนาการ 

รอยละ 90 90 90 90 90 90 

  

  

8. โครงการกิจกรรมโรงเรยีนสีขาว 25. รอยละของนักเรียน

นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการกิจกรรม

โรงเรียนสีขาว 

รอยละ 100 100 100 100 100 

 
100 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

35 
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9. โครงการปองกันแกไขการ

ตั้งครรภในวัยรุน 

26. รอยละของ

นักเรียนนักศึกษาท่ีเขา

รวมโรงการปองกัน

แกไขการตั้งครรภใน

วัยรุน 

รอยละ 50 50 50 50 50 50 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนา

เครือขายความ

รวมมือจัด

การศึกษาดาน

วิชาชีพ (Co-

operation : C) 

2.1 การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือในประเทศ 

1. โครงการความรวมมือกับสถาน

ประกอบการจดัการศึกษาระบบทวิ

ภาค ี

27. จํานวนสถาน

ประกอบการใน

ประเทศทําความ

รวมมือจัดการ

อาชีวศึกษา 

แหง 25 5 5 5 5 5 

      28. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

เครือขายความรวมมือ

จัดการศึกษาระบบทวิ

ภาค ี

โครงการ/ 

กิจกรรม 
5 1 1 1 1 1 

      29. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมยกระดับ

การศึกษาทวิภาคสีู

ความเปนเลิศ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 
10 2 2 2 2 

 
2 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

36 
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ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

      30. จํานวนครฝูกใน

สถานประกอบการ

ตามเกณฑรวมทุก

สาขาวิชาท่ีลงนามใน

บันทึกความรวมมือ 

คน 10 2 2 2 2 2 

      31.จํานวนสถาน

ประกอบการ

ตางประเทศท่ีใหความ

รวมมือพัฒนาหลักสูตร

การเรยีนการสอน

ระบบทวิภาค ี

แหง 4 - 1 1 1 1 

2. การพัฒนา

เครือขายความ

รวมมือจัด

การศึกษาดาน

วิชาชีพ (Co-

operation : C) 

2.1 การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือในประเทศ 

2. โครงการความรวมมือกับ

สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ

ศึกษา 

32. จํานวน

สถานศึกษาท่ีทําความ

รวมมือจัดการ

อาชีวศึกษา 
แหง 1 0 0 0 0 1 
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    3. โครงการความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการสงนักศึกษา

ฝกงานและฝกประสบการณ 

33. รอยละของ

นักศึกษาท่ีเขาฝกงาน

ฝกประสบการณใน

สถานประกอบการ 

รอยละ 50 50 50 50 50 

 
50 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    4. โครงการสงเสรมิศักยภาพชมรม

ผูปกครองและครู และชมรมศิษย

เกา 

34. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีสงเสริม

ศักยภาพชมรม

ผูปกครอง คร ูและ

ชมรมศิษยเกา 

โครงการ/ 

กิจกรรม 
1 1 1 1 1 1 

    5. โครงการความรวมมือสานพลัง

ภาคประชารัฐ 

35. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีสงเสริม

ความรวมมือสานพลัง

ประชารัฐ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 
5 1 1 1 1 1 

 2.2 การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือกับตางประเทศ 

1. โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา

และครูกับสถานศึกษาตางประเทศ 

36. รอยละของ

คณาจารย/ครู

ฝกอบรมวิชาชีพใน

ประเทศ/ตางประเทศ 

รอยละ 0 1 1 1 1 1 

37 
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  2. โครงการความรวมมือครูสอน

ภาษาตางประเทศกับสถานศึกษา

ตางประเทศและองคกรระหวาง

ประเทศ 

37. รอยละของ

นักเรียน นักศึกษา

ฝกอบรมวิชาชีพใน

ประเทศ/ตางประเทศ 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 

 

 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    3. ความรวมมือจดัการศึกษากับ

สถานศึกษาตางประเทศระบบทวิวุฒิ 
38. จํานวนสถานศึกษา

ตางประเทศท่ีทําความ

รวมมือจัดการศึกษา

ระบบทวิวุฒิ 

แหง 3 0 0 1 1 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การขยายโอกาส

ทางการศึกษา

ดานวิชาชีพและ

ใหบริการวิชาชีพ

แกสังคม 

3.1 การจดัการศึกษาดานวิชาชีพ

สําหรับเยาวชนและประชาชน 

1. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ระดับ ปวช. 

39. จํานวนรายวิชาใน

หลักสตูรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ท่ี ไดรับการ

พัฒนา 

รายวิชา 7 1 1 1 2 2 

38 
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(Opportunity : 

O) 

    2. โครงการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 

40. จํานวนรายวิชาใน

หลักสตูรระดับ

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ท่ีไดรับ

การพัฒนา 

รายวิชา 7 1 1 1 2 2 

39 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    3. โครงการจัดการศึกษาดาน

วิชาชีพ ระดับ ป.ตร ี

41. จํานวนหลักสูตร

ระดับปริญญาตร ีสาย

เทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการท่ีไดรับการ

พัฒนา 

หลักสตูร 1 0 1 0 0 0 

    4. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้นสําหรับประชาชน 

42. จํานวนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับ

การพัฒนา 

หลักสตูร 5 1 1 1 1 1 

      43. จํานวนประชาชน 

ท่ีไดรับการฝกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น 

คน 200 40 40 40 40 40 

    5. โครงการจัดการศึกษาดาน

วิชาชีพสําหรับผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

44. จํานวนผูพิการและ

ผูโอกาสท่ีไดรับการ

อบรมวิชาชีพจาก

วิทยาลัย 

คน      500  100 100 100 100 100 
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    6. โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษ 

45. จํานวนผูมี

ความสามารถพิเศษท่ี

ไดศึกษาท่ีวิทยาลัย 

คน 25 5 5 5 5 
 
5 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    7. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้นสําหรับนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

46. จํานวนนักเรยีน

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี

ไดรับการฝกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น 

คน 50 10 10 10 10 10 

    8. โครงการแนะแนวการศึกษาดาน

วิชาชีพเชิงรุก 

47. จํานวน

สถานศึกษาท่ีไดรับการ

แนะแนวดานวิชาชีพ

เชิงรุก 

แหง 25 5 5 5 5 5 

  3.2 การใหบริการวิชาชีพแกสังคม 1. โครงการศูนยฝกอบรมวิชาชีพ

ในสถานศึกษา 

48. จํานวนผูเขารวม

อบรมท่ีไดรับการอบรม

ในศูนยวิชาชีพ 

คน 80 0 20 20 20 20 

    2. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือ

ชุมชน 

49. จํานวนผูเขารวม

บริการตามโครงการ

ศูนยซอมสรางเพ่ือ

คน 500 100 100 100 100 100 

40 
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ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา     

Management : M  

4.1 การพัฒนาการบริหารจัดการ

องคกร 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา 

50. ระดับความพึง

พอใจของครูและ

บุคลากรทีมตีอการ

พัฒนาอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม 

ระดับ  

(1-5) 
4 4 4 5 5 

 

 
5 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    2. โครงการจัดหาครภุัณฑและ

อุปกรณการศึกษา  

51. จํานวนครภุัณฑ

และอุปกรณการศึกษา

ท่ีจัดหาจัดซื้อ 

ช้ิน 100 20 20 20 20 20 

    3. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคณุภาพสถานศึกษา 

52. จํานวนครั้งตอการ

สงเสริมกิจกรรม

โครงการ แผนงานตาง 

ๆ ท่ีสอดคลองกับ

ระบบการประกัน

คุณภาพภายในตาม

ครั้ง 5 1 1 1 1 1 
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มาตรฐานการ 

อาชีวศึกษา 

    4. โครงการการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายใน 

54. จํานวนครั้งในการ

ประเมินความเสี่ยง 
ครั้ง 5 1 1 1 1 1 

    5. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการ 

55. ระดับความพึง

พอใจของนักเรียน 

นักศึกษา  ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ

บุคคลท่ัวไปตอการ

เขาถึงขอมูลขาวสาร

ของสถานศึกษา  

ระดับ 

(1-5) 
4 4 4 4 4 4 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    5. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการ 

56. รอยละของ

ผูบริหาร ครู บุคลากร 

ท่ีไดรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช

ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รอยละ 100 50 50 80 80 100 

    6. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรยีนการสอน 

57. จํานวนโครงการท่ี

พัฒนาเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอน 

กิจกรรม/ 

โครงการ 
5 1 1 1 1 1 

    7. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

58. จํานวนโครงการท่ี

พัฒนาสถานศึกษาสู

ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดาน 

กิจกรรม/ 

โครงการ 
5 1 1 1 1 1 
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    8. โครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการ

บริหารองคกร 

59. รอยละของ ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีไดรับการอบรมดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

รอยละ 100 90 90 100 100 

100 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

      60. รอยละของ ครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีผานเกณฑการ

ประเมินผูมคีุณธรรม 

จริยธรรม 

รอยละ 100 90 90 100 100 100 

    9. โครงการพัฒนาสถานศึกษา เปน

ศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพ 

61. จํานวนศูนย

ทดสอบมาตรฐาน

แรงงาน มาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ 

ศูนย 1 1 0 0 0 0 

    10. โครงการพัฒนาภาพลักษณของ

สถานศึกษา 

62.  จํานวนการจดั

งานเพ่ือการ

ประชาสมัพันธ 

ภาพลกัษณของ

ครั้ง 5 1 1 1 1 1 
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สถานศึกษา  

      63. ระดับความพึง

พอใจตอภาพลักษณ

ของสถานศึกษา จาก

หนวยงาน องคกร

ภายนอก 

คะแนน 5 4 4 5 5 5 

 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    11. โครงการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม 

64. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม 

กิจกรรม/ 

โครงการ 
5 1 1 1 1 1 
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4.2 การพัฒนาบุคลากร 1. โครงการการสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของครูและบุคลากร 

65. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการปลูก

จิตสํานึกการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย

สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

รอยละ 100 99 99 100 100 100 

      66. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ท่ีไดรับการสงเสรมิให

ทะนุบํารุงศาสนา/

ปฏิบัติกิจกรรมทาง

ศาสนา 

รอยละ      100   100   100   100   100   100  

    

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัตหินาท่ีของครูและ

บุคลากร 

67. รอยละของครูท่ีมี

วุฒิตรงสาขาวิชาชีพ รอยละ 80 60 60 60 80 80 

45 



59 

 

 

3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

      68. รอยละของครู ท่ี

ไดรับการสงเสรมิ

สนับสนุนใหมีวุฒิสูงข้ึน 

หรือ  พัฒนาใหมี

วิทยะฐานะสูงข้ึน 

รอยละ 5 5 5 5 5 5 

    3. โครงการการพัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาตางประเทศของครูและ

บุคลากร 

68. รอยละของครูท่ี

ไดรับการสงเสรมิ

สนับบสนุนเขารับการ

ฝกทักษะวิชาชีพใน

สถานประกอบการใน

ประเทศ/ตางประเทศ 

รอยละ 60 50 50 50 50 60 

    

4. โครงการสงเสรมิความกาวหนาใน

วิชาชีพของครูและบุคลากร 

69. จํานวนกิจกรรม

หรือโครงการท่ีสงเสริม

ใหคณาจารยครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

มีสมรรถนะ ดานวิชาชีพ 

กิจกรรม/ 

โครงการ 
5 1 1 1 1 1 
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3.8 ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชีวัด KPI และเปาหมาย พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร 

(Strategic) 
กลยุทธ (Strategy) โครงการ (Project) 

ตัวชี้วัด KPI (Key 

Performance 

Index) 

หนวยนับ 
เปาหมาย 

5 ป 

เปาหมายรายป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

    5. โครงการสงเสรมิการวิจยัและ

พัฒนานวัตกรรม ของครูและ

บุคลากร 

70. รอยละของ

คณาจารย/ครูท่ีมี

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

อยางนอย 1 ผลงาน ตอ

ปการศึกษา 

รอยละ 50 50 50 50 50 60 
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