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Purposes of the research were: 1. to study the operation of vocational education 

development plan (2017-2036) strategy 6; 2. to provide problems and obstacles of the operation of 

vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 and 3. to compare the operation of 

vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 increasing efficiency of 

management systems in regions which have different sizes. This study was based on quantitative 

research. Nine institutes of vocational education in the Eastern region were the population of the 

study. The sample group were administrators deputy chiefs of policy and planning and operators a 

total of 45 people. Frequency, percentile, mean and standard deviation were applied for statistics. 

Results of the study found that the operation of vocational education development plan 

(2017-2036) strategy 6 in all 4 master plans in were operated in according to the objectives. The 

forty-five samples who provided data also operated by the objectives in every institution and were 

found as 100%. According to the operation level of strategy 6 in 4 master plans, the overall planning 

operations were found ·at a high level (X= 4.13) Problems and obstacles in the operation of 

vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 Increasing Efficiency of 

Management Systems in Vocational Education were found at a high level (X = 3.84) Comparison 

between the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 

Increasing Efficiency of Management Systems in Education of Vocational College, Institute of 

I 

I 

I 

I 
I 



vocational education in the Eastern region which had different sizes found a different statistical 

significant at 0.05. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาของประเทศไทยมีการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาท่ี
มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางทฤษฎี ควบคู่กบัการปฏิบติัมีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
วิชาชีพแต่ละสาขาวิชา สามารถท่ีจะน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดท้นัที ดงันั้น นโยบาย
และแผนพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา จึงมุ่งเนน้การผลิตบุคลากรระดบัช่างก่ึงฝีมือ ช่างฝีมือ ช่าง
เทคนิค นกัเทคโนโลย ีนกัวชิาชีพในภาคการผลิตและบริการรวม 9 ประเภทสาขาวชิา โดยมีวทิยาลยั
การอาชีวะเป็นสถานศึกษา ท่ี รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต และอยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  วทิยาลยัการอาชีพไดว้วิฒันาการมาจากฝึกศูนย์
วิชาชีพ (Area Vocational Center) สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา ต่อมาเม่ือได้มีการจัดตั้ งกอง 
การศึกษาอาชีพข้ึน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2533 จึงได้โอนศูนยฝึ์กวิชาชีพและโรงเรียนสังกดักอง
การศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา เข้าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีหน้าท่ีในการจดัและ
ส่งเสริมการศึกษา วิชาชีพในระดบัประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น และหลกัสูตรพิเศษ
เพื่อผลิตกาลงัคน ประเภทช่างก่ึงฝีมือช่างฝีมือและช่างเทคนิค ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมและ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพของ
ประชาชน รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับด้านการศึกษาท่ีจะปฏิรูปการศึกษาตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อนัเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั ท่ีจะเรียนรู้และฝึกอบรมไดต้ลอด
ชีวิต และมีปัญญาสามารถประกอบอาชีพได ้การมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม และสถานประกอบ
การ ในการก าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา ก าลังคน รวมทั้ งการก าหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาการศึกษา ท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียน และระบบ
เทียบประสบการณ์การท างานของบุคคล เพื่อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง
รวมทั้งมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ มีการระดมทรัพยากรทั้ง จากภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศึกษา และการ
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ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม มีระบบการพฒันา
ครูและคณาจารยข์องการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทนัต่อความ เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
พระครูปฐมเจติยานุรักษ ์(สมพงษ ์สมจิตฺโต) และกฤษฎา นนัทเพช็ร (2559) 

การจดัการศึกษาอาชีวศึกษากบัความตอ้งการของบุคคลและสังคม ในอนาคตจะตอ้งเผชิญ
กบัส่ิงทา้ทาย ท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งระบบการผลิต ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง 
ปัญหาต่าง ๆในสังคม  ในอดีตการอาชีวศึกษาไดพ้ฒันามาจากการส่งเสริมของรัฐบาล ซ่ึงมีหลาย
โครงการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ซ่ึงในขณะนั้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาชีวศึกษาอยา่งหน่ึงคือ ตอ้งปรับตวัให้ทนักบัความ
ตอ้งการและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  การพิจารณาปัจจยัทางด้านสังคมการศึกษา และความ
ตอ้งการแรงงานมีความสัมพนัธ์กนัมาก เม่ืออาชีวศึกษาตอ้งการจะสร้างคนใหผ้ลิตสินคา้และบริการ
ตรงตามท่ีสังคมตอ้งการ ยิ่งกว่านั้นยงัรวมไปถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ ความพอใจในงาน
ควรมีระดบัให้ถึงเป้าหมายทั้งของผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภค และผูใ้ชแ้รงงานอีกดว้ย ความ
ตอ้งการของบุคคลและสังคมอาชีวศึกษา มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ สนองความ
ตอ้งการด้านอาชีพของแต่ละบุคคล โดยยึดถือพื้นฐานความสามารถของบุคคลนั้นเป็นฐาน การ
ท างานในส่ิงท่ีตนเองชอบและรักท่ีจะท า เป็นความพอใจขั้นพื้นฐานของมนุษยท่ี์อาชีวศึกษาไม่ควร
ละเลยท่ีจะค านึงถึงการกา้วสู่ความเป็นผูน้ าดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะท่ีทนัสมยัเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา้และบริการในโลกของธุรกิจเสรีท่ีมีการแข่งขนัตลอดเวลา
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีโทรคมนาคม และหุ่นยนต์
ได้ถูกน ามาใช้ ท าให้งานบางอย่างอาจถูกยกเลิกไป แต่ก็ยงัคงมีการสร้างงานอ่ืน ๆ ข้ึนมาแทนท่ี 
ส่งผลให้ผูท่ี้เคยท างานแบบเดิมอยูอ่าจจะไม่สามารถท างานแบบใหม่ ท่ีมีการน าระบบเทคโนโลยมีา
ใชไ้ดเ้ลย  และหากไม่มีการฝึกอบรมและสอนงานกนัใหม่ เม่ือมีงานใหม่ๆเกิดข้ึน งานใหม่ก็มกัจะมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากงานแบบเดิม ไดแ้ก่  1. จะใช้ความสามารถทางฝีมือและการใช้แรงงานคน
นอ้ยลงแต่จะใช้ความสามารถทางสมองมากข้ึน 2. จะใช้ทกัษะประเภทเทคนิคเฉพาะดา้นมากข้ึน 
และจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคนิควิธีมากข้ึนดว้ย  3. งานเร่ิมใช้ความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และวิทยาศาสตร์มากข้ึน และ 4. ในหลายงาน คนท างานต้องมีวุฒิภาวะสูงพอท่ีจะ
ประสบผลดีในการท างานและไดผ้ลผลิตตามความคาดหมายได ้ (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์,2554) 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจยัต่างๆขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดมี้การประชุมขบัเคล่ือนการบูร
ณาการดา้นการศึกษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออก)  เม่ือวนัท่ี 24-25 ตุลาคม 2561 ท่ีจงัหวดัระยอง โดย
มีการประชุมเพื่อช้ีแจงแนวนโยบาย สร้างการรับรู้ ระดมความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการ
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ขบัเคล่ือนการบูรณาการดา้นการศึกษาของ 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก ในปีงบประมาณ 2562-2563 ให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี พร้อมทั้ งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือนพื้นท่ี
นวตักรรมการศึกษาภาคตะวนัออก  และการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อจดัท ารูปแบบและแนวทาง
พฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองให้เช่ือมโยงทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดรับ
กบัจุดเนน้พื้นท่ีเชิงเป้าหมายภาคตะวนัออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ดว้ยทิศทางการ
ขับเคล่ือนตาม  5 ยุทธศาสตร์ส าคัญ  คือ 1) การพัฒนาพื้นท่ี EEC ให้ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค
อาเซียน  2) พัฒนาภาคตะวนัออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 3) 
ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว 4) พฒันาพื้นท่ีให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 5) จดัระบบและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   โดยท่ีประชุมได้ระดมความคิดเห็นและมีขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 1) การด าเนินงานพื้นท่ีนวตักรรมการศึกษา ภาคตะวนัออก ใหน้ าร่องท่ีจงัหวดัระยอง เน่ืองจาก
เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในพื้นท่ี EEC มีนิคมอุตสาหกรรม Smart และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด 4 อยูใ่นพื้นท่ีดว้ย การพฒันานวตักรรมการศึกษา จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางของ EEC   ใน
ด้านนวตักรรมดิจิทัล โดยมีการจัดตั้ งสถาบันการสอนและการเรียนรู้จังหวดัระยอง  Rayong 
Teaching and Learning Academy ท่ีเป็นนวตักรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
บุคลากร หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจดัการศึกษาท่ีตอบโจทยบ์ริบท
จงัหวดัระยอง ความตอ้งการและความแตกต่างทางสังคม สร้างความเป็นผูน้ าและตน้แบบการจดั
การศึกษา เป็นองค์กรลักษณะ  Business Model ตลอดจนการสร้างผูน้ ากล้าเปล่ียน สถานศึกษา
ตน้แบบ 15 แห่ง ดว้ยนวตักรรมการศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษา เร่ิมตน้จาก
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ท าให้นกัเรียนมีพื้นท่ีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต พฒันาการ และสมรรถนะท่ีส าคญั ในบริบทของจงัหวดัระยอง เมืองดิจิทลั 
เมืองน่าอยู่ มีการระดมแนวคิดของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 15 แห่ง เน้นการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีมี
คุณค่า  ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นกัเรียนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง มีภูมิทศัน์ สะอาด สวยงาม ปลอดภยั 
พอเพียง ทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน รองรับผูพ้ิการ (Universal Design) สร้างการมีส่วนร่วมดา้น
สุขภาวะ ระหว่างโรงเรียนกบัโรงงานอุตสาหกรรม มีพื้นท่ี แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบติัการ ศูนยก์าร
เ รียน รู้  (Learning Space) บนฐานเศรษฐกิจพอเพี ยง  เพื่ อส ร้างทักษะอาชีพ และการเ ป็น
ผูป้ระกอบการ  นอกจากน้ี ยงัมีการควบรวมสถานศึกษา ปรับหลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อการมี
งานท าและการพฒันาพื้นท่ี EEC ซ่ึงเป็นนวตักรรมการศึกษาเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการพฒันา
ก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา เป็นแบบแผน (Platform) ใหม่ ในการแกปั้ญหาและสร้างภาพลกัษณ์ใหม่
ของการเรียนอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือของสถาบนัทางการศึกษาในพื้นท่ีและวิทยาลยัเทคนิค
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บ้านค่าย เพื่อปรับเปล่ียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น สถาบนัเตรียมวิศวกรท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการก าลังคนในพื้นท่ี ซ่ึงมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อเน่ืองเช่ือมโยงกับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัในพื้นท่ีเดียวกนั เป็นการ
สร้างความเขม้แข็งและการขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 2) การขบัเคล่ือนแผนบูรณาการดา้น
การศึกษาระดบัภาค ภาคตะวนัออกซ่ึงประกอบด้วย  8 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีจุดเน้นพื้นท่ีเชิงเป้าหมาย คือ
ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาใน 5 ยุทธศาสตร์ส าคญั 
ไดแ้ก่ 1) พฒันา EEC ให้ทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 2) พฒันาภาคตะวนัออกให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเท่ียว  4) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ (Special Economic Zone: SEZ) ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจ เ ช่ือมโยงกับประเทศ เพื่ อนบ้านให้ เจ ริญเ ติบโตอย่า งย ั่ง ยืน  5) เ ร่ งแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความวกิฤตและจดัระบบการบริหารจดัการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
3) การส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อจดัท ารูปแบบและแนวทางพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ท่ีเดิมพบปัญหาในเร่ืองของการผลิตก าลงัคน
ไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี และระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา ไป
จนถึงอุดมศึกษา ยงัขาดความเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั ทั้งยงัไม่เท่าทนักบัการพฒันาของเทคโนโลยีใน
สถานประกอบการท่ีมีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งทิศทางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศดว้ย โดยในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย เพื่อสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน เพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพบุคลากร รวมทั้งสร้างโครงข่ายเช่ือมโยงการเรียนรู้ อาทิ 
โครงการนวตักรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงแนวใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โครงข่าย
เช่ือมโยงการเรียนรู้ (Virtual Training Networks) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและยกระดบัการเรียนรู้
ส าหรับการผลิตบณัฑิตเพื่อเป็นวิศวกรนวตักรรมประยุกต ์ โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนสาขา
ระบบขนส่งทางรางแบบทวิวุฒิ เช่ือมโยงระดับอาชีวศึกษาต่างประเทศและระดับอุดมศึกษา 
โครงการพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงนักธุรกิจน้อยสู่ EEC เพื่อเตรียมคนให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการขยายตวัตามโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก    

ซ่ึงการวางแผนเพื่อด าเนินการขบัเคล่ือนการบูรณาการดา้นการศึกษาดงักล่าว  สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของวุฒิชยั กปิลกาญจน์   (2561) ท่ีกล่าววา่ การเร่งรัดพฒันาและแกไ้ขปัญหา คือทางรอด
ของการอาชีวศึกษา  ดังน้ี การแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1.เร่ืองแนวทางในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  2. เร่ืองครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพฒันา และมาตรฐานครู
วิชาชีพ  3.เร่ืองเง่ือนไขหลกัของความส าเร็จในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี  4.เร่ืองการพฒันา
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หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล เนน้ฐานสมรรถนะ ท่ีท าให้อาชีวศึกษา
ไทยมีคุณภาพ  5.เร่ืองข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา 6.เร่ืองแนวทาง
ประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญ่ีปุ่นให้
สอดคลอ้งกบัระบบอาชีวศึกษาไทย 7.เร่ือง แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการสถาบนั
การอาชีวศึกษา  8.เร่ืองขอ้เสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา  หากสถานศึกษาไดมี้การเตรียม
ตวัและมีการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆขา้งตน้ การบริหารจดัการรวมทั้งการจดัการ
เรียนการเรียนของอาชีวศึกษา ก็จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

ทั้งน้ี ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี   แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  12 กับแผนการศึกษาแห่งชาติ  6 ยุทธศาสตร์  และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ท่ีต้องการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ซ่ึงการจดัการศึกษา
ในระดบัอาชีวศึกษาถือวา่มีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในหลายมิติ  ทั้งในระดบัประเทศและ
ระดับโลก ฉะนั้ น  การพัฒนาระบบอาชีว ศึกษาเพื่ อตอบสนองนโยบายรัฐบาล   และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดก้ าหนดแนว
ทางการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย  เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 และจากความส าคญั
ของการก ากบัคุณภาพและมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาและการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
แผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา แผนการพฒันาผูบ้ริหาร ครู ขา้ราชการพลเรือน และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ และวิทยฐานะส าหรับครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี บรรลุวสิัยทศัน์ประเทศไทย ปี 2580  
โดยก าหนดไวว้า่ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) เช่ือมโยงสู่แผนพฒันาภาค และการศึกษาภาค ตอบสนองต่อมิติของการพฒันาประเทศ 
ทั้งมิติความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมด้วยนั้น  ส่งผลต่อการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายส าคญัท่ีในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวจะตอ้งขยายตวัเพื่อรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่
ตามแนวนโยบายของประเทศ ดงันั้น การจดัการศึกษาอาชีวะของสถานศึกษากลุ่มภาคตะวนัออก จึง
ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อเตรียมการในดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหาร
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วยการ พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ  
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ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา และการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา  เพื่อให้สอดรับและตอบสนองการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกของรัฐบาล วิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออก จึงเป็นสถานศึกษาท่ีมีความส าคญัและตอ้งด าเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย
ดงักล่าว   

จากเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมา ด้านการพฒันาระบบอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล  และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และแนวทางการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้มีการประชุมขบัเคล่ือนการบูรณาการด้านการศึกษาระดบัภาค (ภาค
ตะวนัออก)   เพื่อจดัท ารูปแบบและแนวทางพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองให้เช่ือมโยงทั้งการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดรับกบัจุดเน้นพื้นท่ีเชิงเป้าหมายภาคตะวนัออกให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ท าให้ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สถาบนัการศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีเป็นกลุ่มหลกัและมีบทบาทในการผลิตก าลงัคนท่ีตอบสนองการ
พฒันาประเทศและความตอ้งการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
(พ.ศ.2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีไดด้ าเนินการระหวา่ง
ปี พ.ศ.2561-2562  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัจะท าให้ได้
ขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการไว ้และจะไดแ้นวทางเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
(พ.ศ.2560-2579)  ท่ีก าหนดไวใ้ห้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดผล
ส าเร็จในการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

 
ค ำถำมกำรวจัิย 

1.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวนัออกเป็นอยา่งไร 

2.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุตามตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.
2560-2579) ยทุธศาสตร์ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยั
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเป็นอยา่งไร 
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3.การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาดต่างกนัมีการด าเนินงานแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ท่ีมีขนาดต่างกันมีการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา แตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ 
ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.
2560-2579) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยั
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
 3.เพื่อเปรียบเทียบการด า เนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาดต่างกนั 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ  ผูบ้ริหาร คือ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการท่ีดูแล

ดา้นนโยบายและแผนงาน และครูผูป้ฏิบติังานดา้นนโยบายและแผนงาน จากวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  จ านวน 9 วทิยาลยั 

     กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร คือ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการท่ีดูแลดา้นนโยบายและ
แผนงาน และครูผูป้ฏิบติังานดา้นนโยบายและแผนงาน วทิยาลยัละ 5 คน รวมจ านวน  45 คน    
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 2.   ดา้นเน้ือหา 
งานวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 

ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ใน 4 กลยทุธ์ประกอบดว้ย  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกั 
ธรรมาภิบาล จ านวน 12 โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับ
กบัการพฒันาประเทศ จ านวน 6 โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
จ านวน 7 โครงการ 

กลยทุธ์ท่ี  4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา จ านวน 
3 โครงการ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรด ำเนินงำน หมายถึง  การปฏิบติังานของหน่วยงานตามกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
ต่างๆท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไวใ้หบ้รรลุตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ หมายถึง นโยบายท่ีภาครัฐไดก้ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กล
ยทุธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
ในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2567  ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ คือ  

 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกั 
ธรรมาภิบาล จ านวน 12 โครงการ 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้ง 
รองรับกบัการพฒันาประเทศ จ านวน 6 โครงการ 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  
จ านวน 7 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา จ านวน 3 
โครงการ 
           สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  หมายถึง การจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษาตามมาตรา 
13 แห่งพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551ไดอ้อกเป็นกฎกระทรวงกฎการรวมสถานศึกษา
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อาชีวศึกษาเพื่อจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดจ้ดัตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย
สถานศึกษาจ านวน 9 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคชลบุรีวิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีและวิทยาลยัเทคนิค
ตราด 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลจากการศึกษาท าให้ได้ข้อมูลสภาพการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
(พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษา เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาสถานศึกษาในพื้นท่ีเขตใหส้อดรับกบัจุดเนน้พื้นท่ีเชิง
เป้าหมายภาคตะวนัออกใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน 

2. ได้แนวทางปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก เพื่อจะไดน้ าผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัไปวิเคราะห์ และใช้ในการกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนในการด าเนินงานของสถาบนัการ
อาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการต่อไป 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษา ท่ีก าหนดโดยรัฐบาลมาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

 
วทิยำลยัอำชีวศึกษำ  
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค
ตะวนัออก  
1.การด าเนินงานของสถาบนั 

2.ปัญหาและอปุสรรค 

3.ขอ้เสนอแนะ 

แผนพฒันำกำรอำชีวศึกษำ 
(พ.ศ.2560-2579) ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรเพิม่ประสิทธิภำพระบบกำร
บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ใน 4 กลยทุธ์ 
     กลยุท ธ์ ท่ี  1  พัฒนาระบบการ
บ ริห า ร จัด ก า รอ า ชี ว ศึ กษ า  ท่ี มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล  
     กลยุทธ์ ท่ี  2  ส่ง เสริมการสร้าง
น วัต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการ
พฒันาประเทศ  
     กลยุทธ์ ท่ี  3  ส่ง เสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษา  
    กลยุทธ์ท่ี4  พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุก
ระดบัการศึกษา  



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ 
ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตัถุประสงคข์องการวจิยั
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 2. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. แนวคิดในการจดัการศึกษาระบบอาชีวศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ตวัช้ีวดั แผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2560-2579 
5. นโยบายการบริหารจดัการอาชีวศึกษา (นโยบาย 4 มิติ) 
6. สถาบนัอาชีวศึกษา 
7. สถานศึกษาในสังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา ดงัน้ี  
ถวิล  เกษสุพรรณ์  (2552 : 32) กล่าวถึงความหมาย การบริหารการศึกษา หมายถึง

กระบวนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมมือกัน
ด าเนินงานโดยใชท้รัพยากรการบริหารเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของ
สังคมตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

สมเดช สาวนัดี (2553 : 32) กล่าวถึงความหมาย การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลปะในการท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

จากความหมายของการบริหารการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมท่ีใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์เพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวติสมาชิกของสังคม   

2.1.2 กระบวนการในการบริหารการศึกษา 
การบริหารเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนต่อเน่ืองกนั กระบวนการบริหารท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด

และสามารถน ามาใช้เป็นหลกัในการบริหารงานทัว่ๆ ไป คือกระบวนการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค 
(Luthur Gulick , ค.ศ. 1937) มีองค์ประกอบและขั้น ตอน 7 ขั้นรวมเรียกว่า "POSDCoRB" ซ่ึงเป็น
อกัษรน าขององคป์ระกอบกระบวนการ ดงัน้ี 

1 การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจดัวางโครงการ แผนปฏิบติังาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานไวล่้วงหน้าผูจ้ ัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ
แผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบติัทั้งองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยแผนงานหลกั และแผนงานยอ่ยแผนงาน 
ตอ้งมีลกัษณะยดืหยุน่ 

2 การจดัหน่วยงาน (Organizing) หมายถึงการก าหนดโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีการแบ่งส่วน
งาน และการจดัสายงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3 การจดัตวับุคคล (Staffing) หมายถึงการบริหารงานดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลงั
การสรรหาและพฒันาบุคลากรการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ สวสัดิการ 
และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน "คน" เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีส่งผลให้งานส าเร็จ
หรือลม้เหลว 
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4 การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการวินิจฉัยสั่งการการควบคุมบงัคบับญัชา และการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ในฐานะหัวหนา้หน่วยงาน หัวหน้าตอ้งมอบหมายหน้าท่ี
ให้ลูกน้องแต่ละคนตามล าดบัโดยให้สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบั ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง 
ประกาศใชร้ะเบียบใหป้ฏิบติัตาม มีการตดัสินใจสั่งการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 
เพื่อใหเ้กิดมีการร่วมมือท่ีดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั 

6 การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากรระดับต่างๆ 
ในหน่วยงาน เพื่อให้ผูบ้ริหารและสมาชิกหน่วยงานไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวและความคืบหนา้
ของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

7 การบริหารงบประมาณ(Budgeting) หมายถึง การจดัท างบประมาณ การจดัท าบญัชีการ 
ใชจ่้ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดา้นการเงินและทรัพยสิ์น 

เดสเลอร์ (Dessler.1998: 679) กล่าวถึงกระบวนการบริหารหรือหน้าท่ีการบริหาร แบ่งได้
เป็น 4 หนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงคล์ะพิจารณาถึงวิธีการท่ี
ควรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ประกอบดว้ย 

1.1 การด าเนินการตรวจสอบตวัเอง เพื่อก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์าร 
1.2 การส ารวจสภาพแวดลอ้ม 
1.3 การก าหนดวตัถุประสงค ์
1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
1.5 การก าหนดแนวทางปฏิบติังานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร 
1.6 การประเมินแนวทางปฏิบติังานท่ีวางไว ้
1.7 การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ของการ 

ควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
1.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

2. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการท า 
งาน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการท างานนั้นการจดัองคก์ารประกอบดว้ย 

2.1 การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกน าไปด าเนินการ 
2.2 การกระจายงานออกเป็นหนา้ท่ี (Duties) 
2.3 การรวมหนา้ท่ีต่างๆ เขา้เป็นต าแหน่งงาน (Positions) 
2.4 การอธิบายถึงส่ิงท่ีจ  า เป็นหรือความตอ้งการของต าแหน่งงาน 
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2.5 การรวมต าแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง 
เหมาะสม และสามารถบริหารจดัการได ้

2.6 การมอบหมายงาน ความรับผดิชอบ และอ านาจหนา้ท่ี 
2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององคก์ารเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และ 

ผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
2.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัองคก์ารเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
2.9 การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย ์
2.10 การสรรหาผูป้ฏิบติังานอยา่งมีศกัยภาพ 
2.11 การคดัเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
2.12 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์างๆ 
2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย ์เม่ือ 

สถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
2.14 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ท างานเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

3. การน า (Leading) เป็นขั้นตอนในการกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น และชกัน า ความ
พยายามของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความพยายามของ
ผูบ้ริหารท่ีจะกระตุน้ให้บุคลากรมีศกัยภาพในการท างานสูงดงันั้น การน า (Leading) จะช่วยให้งาน
บรรลุความส าเร็จ เสริมสร้างขวญัและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ประกอบดว้ย 

3.1 การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ราบ 
3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังานต่างๆ 
3.3 การให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ของการปฏิบติังาน 
3.4 การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของการปฏิบติังาน 
3.5 การยกยอ่งสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้งเหมาะสม 
3.6 การจดัหาสภาพแวดลอ้มมากระตุน้การจูงใจ โดยการติดต่อส่ือสาร เพื่อส ารวจ

ความตอ้งการและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
3.7 ทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเป็นผูน้ า เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 

และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
3.8 การติดต่อส่ือสารโดยทัว่ทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้ า 



  15 
 

4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการท างาน และแก้ไขปรับปรุงในส่ิงท่ี
จ  าเป็นหรือเป็นขั้นตอนของการวดัผลการท างาน และด าเนินการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลท่ีตอ้งการ 
การควบคุมประกอบดว้ย 

4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
4.2 การเปรียบเทียบและการติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
4.3 การแกไ้ขความบกพร่องเปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด 
4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์

ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4.5 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

 กระบวนการในการบริหาร สรุปไดว้่าในกระบวนการบริหารอาจจะมีกระบวนการหลาย
อยา่งท่ีจะน ามาใชเ้พื่อให้การบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด อาจจะมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย
ในกระบวนการบริหาร 5 อยา่ง ไดแ้ก่  1. การวางแผน (Planning) 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 3. 
การน า (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) และ 5. การจดัตวับุคคล (Staffing) 
 
2.2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีท าการ 319 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต    
กรุงเทพฯ 10300ไดต้ั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2484 ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหน่ึงในห้าหน่วยงานหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน่วยงานหลกัใน
การจดัการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และ
ระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทกัษะ  อาชีพระยะสั้น
หรือระยะยาว   

ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้าง  วนัท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.   
๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จดัตั้ง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าให้ กรม
อาชีวศึกษา เปล่ียนสถานะเป็น “ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”    
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2.3 แนวคิดในการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษา  
2.1 หลกัการจดัการอาชีวศึกษา  
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพ

สอดคลอ้ง กบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพ
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน
เพื่อให้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและ
ภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจน
สามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2.2ภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษา ในการจดัการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 2.2.1 การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพ ในระดบั

ฝีมือ (ปวช.)ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบติัการ) 

 2.2.2 การฝึกอบรมวชิาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทกัษะอาชีพ 
2.3 ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจดัการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการ

ปลูกฝังท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  
 2.3.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคมซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาเป็นค่านิยมทางวฒันธรรมประเพณีหลัก
กฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 2.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวฒิุการอาชีวศึกษาแต่ละระดบั 

 2.3.3 ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการ
จดัการและการพฒันางาน รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2.3.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ
ในดา้นวชิาชีพ รวมทั้งการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ในดา้นวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 
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2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2560-2579 
 ส านกังานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจ้ดัท าแผนพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2560-2579 โดยการวเิคราะห์ และสังเคราะห์ ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและขบัเคล่ือนการ
จดัการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางของการพฒันาก าลงัคน
ตามยทุธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดยทุธศาสตร์การอาชีวศึกษา 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพื่อการจดัการเรียนการสอนดา้นความเป็นพลเมือง เน้นการปลูกฝ่ังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยความสามคัคี สมานฉนัท ์สันติวธีิ ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1.2 เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในชีวติของคนทุกช่วงวยั จากภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ 
1.3 เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. กลยทุธ์ 

ยุทธศาสตร์การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ มีจ  านวน  5 
กลยทุธ์ ดงัน้ี 

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นความเป็นพลเมือง โดย
เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท์สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.1.1 เป้าหมาย ผูเ้รียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ และ
ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  2.1.2 แผนงาน 

 1) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาดา้นความ
เป็นพลเมืองในพหุวฒันธรรม 

 2) การสร้างจิตส านึกของผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้มีความจงรักภกัดี และธ ารง
รักษาสถาบนัหลกัของชาติ ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์



  18 
 

 3) การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามคัคี สมานฉันท ์
สันติวิธี ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 4) การเสริมสร้างความรูป ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 5) การส่งเสริมการพฒันากิจการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 6) การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมการ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
  2.1.3 โครงการ 

 1) โครงก ารส ร้าง จิตส า นึ กความ รักสถ าบันช าติ  ศ าสน า แล ะ
พระมหากษตัริย ์

 2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 4) โครงการลูกเสือช่ือสะอาด 
 5) โครงการการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส่งเสริมการเรียนรูปและปลูก

ฝงูวิถีประชาธิปไตยความสามคัคี สมานฉนัท ์สันติวิธี ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 6) โครงการพฒันาสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียน
การสอน 

 7) โครงการอ่ืน ๆ 
  2.1.4 ตวัช้ีวดั 

 1) ร้อยละของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ และยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 2) นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรม
ลูกเสือ เนตรนารี 

 3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเพื่อส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
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  4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขม้แข็งในการป้องกนัและแกไ้ขการ
ทะเลาะวิวาทการสร้างความรุนแรง และภยัคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา โดยมี
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 2.2.1 เป้าหมาย 
ผูเ้รียนอาชีวศึกษามีความรู้และไดรั้บการดูแลป้องกนัภยัคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่  

 2.2.2 แผนงาน 
 1) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจดัการความขดัแยง้โดย

แนวทางสันติวิธี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีจะลดระดบัความรุนแรงเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ 
และปัญหาความมัน่คงรูปแบบต่าง ๆ 

2) การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการป้องกนัภยัคุกคามรูปแบบใหม่  
3) การพฒันาระบบ กลไกและมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภยั

คุกคามรูปแบบใหม่  
4) การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

 2.2.3 โครงการ 
 1)โครงการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังวิถี

ประชาธิปไตยความสามคัคี สมานฉนัท ์สันติวธีิ ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม และ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจดัการ
ความขดัแยง้โดยแนวทางสันติวธีิ 

3) โครงการอ่ืน ๆ 
  2.2.4 ตวัช้ีวดั 

 1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดักระบวนการเรียนรูปและปลูกฝังแนว
ทางการจดัการความขดัแยง้โดยแนวทางสันติวธีิ 

 2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการป้องกนัภยัคุกคามรูปแบบใหม่  

 3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี ระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขม้แข็งในการ
ป้องกนัและแกไ้ขภยัคุกคามรูปแบบใหม่  

 4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
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 5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเหตุทะเลาะววิาท 
 2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ขบัเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใตโ้ดยมีเป้าหมายแผนงานโครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.3.1 เป้าหมาย ผู ้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั

ชายแดนภาคใต ้ไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
  2.3.2 แผนงาน 

 1) การสร้างและขยายโอกาสการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 2) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 

 3)การส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ดัการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม 

 4)การเสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  2.3.3 โครงการ 
 1)โครงการสร้างจิตส านกัความรักสถาบนัชาติศาสนาแลพระมหากษตัริย ์
 2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

  3)โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

  4)โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  5)โครงการเงินอุดหนุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
พื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   6)โครงการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

   7)โครงการเงินอุดหนุนนกัเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นท่ีเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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   8)โครงการการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตยความสามคัคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 
และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

   9) โครงการอ่ืนๆ 
   2.3.4 ตวัช้ีวดั 
   1)ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท่ี้มีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท่ี้มีการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกช่วงวยัสอดคล้องกบัภูมิ
สังคม อตัลกัษณ์และความตอ้งการของชุมชน 

   3)ร้อยละของผู ้เรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามสมรรถนะอาชีพ มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   4)ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใตท่ี้มีความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 

   5)สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีมี
ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  2.4 กลยุทธ์ท่ี 4 ขบัเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมาย 
แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

   2.4.1 เป้ าหมาย ผู ้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

   2.4.2 แผนงาน 
   1)การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   2)การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   3)การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาและ

ฝึกอบรมวิชาชีพของคนทุกช่วงวยัให้สอดคล้องกับภูมิสังคม อตัลักษณ์ และความต้องการของ
ชุมชน 
   4) การสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษใน
การจดัการอาชีวศึกษา 
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   2.4.3 โครงการ 
   1)โครงการจดัท าฐานข้อมูลความตอ้งการการผลิตและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   2)โครงการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   3)โครงการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   4) โครงการอ่ืน ๆ 
   2.4.4 ตวัช้ีวดั 
   1)ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการพัฒนา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม 
   2)ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการจดัการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกช่วงวยัสอดคลอ้งกบัภูมิสังคม อตัลกัษณ์ และ
ความตอ้งการของชุมชน 
   3) ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพตามสมรรถนะอาชีพ มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   4)ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วนในการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
  2.5 กลยุทธ์ ท่ี  5 ขับเคล่ือนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก โดยมี
เป้าหมาย แผนงาน โครงการและตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
   2.5.1 เป้าหมาย ผูเ้รียนอาชีวศึกษาพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
   2.5.2 แผนงาน 
   1)การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
   2)การสร้างระบบสนับสนุนท่ีมีความยืดหยุ่นสูงเชิงบริหารจดัการและ
วชิาการ 
   3) การส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ดา้นวชิาชีพ 
   4)การสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
ในการจดัการอาชีวศึกษา 
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  2.5.3 โครงการ 
    1)โครงการจดัท าฐานข้อมูลความตอ้งการการผลิตและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
    2)โครงการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
    3)โครงการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการก าลงัคนอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
    4)โครงการเตรียมความพร้อมดา้นอาชีพให้กบัคนในเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก 
    5) โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการและวชิาการ 
    6) โครงการอ่ืน ๆ 
    2.5.4 ตวัช้ีวดั 
    1) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา เป้าหมาย มีงานท าหลงัจบ
การศึกษา 
    2)ระดบัความพึงพอใจของภาคผูใ้ช่ท่ีมีต่อสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
 ยทุธศาสตร์ ท่ี 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 

1. วตัถุประสงค ์
1.1 เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 
1.2 เพื่อยกระดบัคุณวฒิุการศึกษาและวชิาชีพของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
1.3 เพื่อพฒันาทกัษะฝีมือ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
1.4 เพื่อพฒันางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ดา้น

อาชีวศึกษา 
2. กลยทุธ์ 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่ อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศมีจ านวน 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
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 2.1 กลยทุธ์ ท่ี 1 ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรง
ตามความต้องการของภาคผู ้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 2.1.1 เป้าหมายก าลงัคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

 2.1.2 แผนงาน 
 1) การจดัท าฐานขอ้มูลการผลิตและความตอ้งการก าลงัคนอาชีวศึกษา 
 2) การส่งเสริมภาพลกัษณะ และปรับค่านิยมของผูเ้รียนดา้นอาชีวศึกษา 
 3) การจดัท าแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ใหมี้สมรรถนะท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของภาคผูใ้ช ้
 4) การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนท่ีสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย 
 5) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (อาทิ 

สะเต็มศึกษาทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ) เพื่อพฒันากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวตักรรม 

 6) การพฒันาระบบการแนะแนวดา้นอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทางเลือกการ
ตดัสินใจศึกษาดา้นอาชีวศึกษา และประกอบอาชีพในสาขาท่ีตนถนดัและสนใจ 

 7) การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อยกระดับ
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

 8) การส่งเสริมทักษะและสมรรถนะของผูเ้รียนอาชีวศึกษาและก าลัง
แรงงานโดยเนน้การลงมือปฏิบติัจริงอยา่งครบวงจร การท างานร่วมกนั และการฝึกปฏิบติั
ในสถานการณ์จริง 

 9) การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู ้เรียนอาชีวศึกษา ทั้ ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวภิาคี 

 10) การพัฒนาระบบการทดสอบ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานหลกัสูตรการอาชีวศึกษา ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อยกระดบัคุณวฒิุการศึกษาตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ 

 2.1.3 โครงการ 
 1) โครงการสานพลังประช ารัฐเพื่ อการผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและประเทศ 
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 2) โครงการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 3) โครงการส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคีและทวศึิกษา 

 4) โครงการยกระดบัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 5 โครงการพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในโลก

ศตวรรษท่ี 21 
 6) โครงการขบัเคล่ือนกรอบคุณวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั 
 7) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน 
 8) โครงการพฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาด้านอาชีพของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ 
 9) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 10) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 11) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาค

การผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ
เพื่ออนาคต 

 12) โครงการสานประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ E๒ 
 13) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 14) โครงการเงินอุดหนุนการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนนกัศึกษา

ท่ียากจน 
 15) โครงการเงินทุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้

ระหวา่งเรียน 
 16) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 17) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 
 18) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู้ตลาดแรงงาน 
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 19) โครงการยกระดบัมาตรฐานก าลงัคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยรีะดบั
ปฏิบติัการ 

 20) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

 21) โครงการเงิน อุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 

 22) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 23) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 24) โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อป้องกนัและปราบปรามทุจริตให้เขม้แข็ง

และมีประสิทธิภาพ 
 25) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกนัการทุจริต 
 26) โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
 27) โครงการอาชีวะพฒันา 
 28) โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน 
 29) โครงการกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพความคิดสร้างสรรคอ์ านวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 
 30) โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูป

ภมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 31) โครงการองคก์ารนกัวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 32) โครงการส่งเสริมทกัษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ

นกัศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 
 33) โครงการอ่ืนๆ 
 2.1.4 ตวัช้ีวดั 
 1) ร้อยละของสถานศึกษามีฐานขอ้มูลการผลิตและความตอ้งการก าลงัคน

อาชีวศึกษา 
 2) สัดส่วนของผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัผูเ้รียนสามญัศึกษา 
 3) ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 4) ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีไดรั้บเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 
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 5) ร้อยละของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาท่ีมีสรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

 6) ระดับความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) 

 7) จ านวนผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตาม
ขอ้มูลความตอ้งการก าลงัคน 

 8) อตัราการมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา (ไม่นบั
ศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 9) ร้อยละของผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ 
 2.2 กลยทุธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 2.1.1 เป้าหมาย การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาท่ีมีความ

เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 2.1.2 แผนงาน 
 1) การส่งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาให้ผลิตและพฒันาก าลงัคนตาม

ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล 
 2) การส่งเสริมการขบัเคล่ือนระบบคุณวุฒิ มาตรฐานอาชีพสู่การปฏิบติั 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 3) การส่งเสริมสนับสนุนผู ้เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษให้

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ 
 4) การปรับระบบการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุน่และเช่ียมโยงกบั

ระบบการศึกษาอ่ืน ๆ ได ้
 5) การพฒันามาตรฐานหลกัสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ (NQF) 

มาตรฐานอาชีพวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดงานและยทุธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 
 6) การส่งเสริมให้มีการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบเคียงกบักรอบคุณวุฒิอา้งอิงอาเซียนหรือประเทศต่าง ๆ ใน
การยกระดบัฝีมือผูเ้รียนอาชีวศึกษาสู่ระดบัสากล 

 7) พฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 
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 8) พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

 2.1.3 โครงการ 
 1) โครงการขบัเคล่ือนกรอบคุณวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั 
 2) โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน 
 3) โครงการพฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 4) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้ าน

อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 5) โครงการความร่วมมือกบัสถาบนันนับริทิชเคาน์ซิล และ สสวท. 
 6) โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐค์นรุ่น

ใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 
 7) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
 8) โครงการส่งเสริมงานวิจยัพัฒนานโยบายและวิจยัองค์ความรู้และ

นวตักรรม 
 9) โครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
 10) โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 
 11) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 12) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
 13) โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาใน

ต่างประเทศ 
 14) โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาไทยของ

ประเทศ 
 15) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู้ตลาดแรงงาน 
 16) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 
 17) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 18) โครงการพฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
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 19) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

 20) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
 21) โครงการอ่ืน ๆ 
 2.1.4 ตวัช้ีวดั 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผลิตและพฒันาก าลงัคนให้มีความเช่ียวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 2) จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 
 3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาเนน้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการวจิยั 
 4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเตม็ศึกษา 
 5) จ  านวนสถานศึกษาท่ีใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 6) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน

อาชีพ 
 7) จ  านวนของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการสมาคมวิชาชีพท่ีจดัการอาชีวศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา เพื่อพฒันาก าลงัคน
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ดา้นอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.1.1 เป้าหมาย การวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ดา้นอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  2.1.2 แผนงาน 
  1) การส่งเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์

ความรู้ดา้นอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  2) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการวิจัย  ส่ิ งประดิษฐ ์

นวตักรรม เทคโนโลย ีและองคค์วามรู้อาชีวศึกษา 
  2.1.3 โครงการ 
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  1) โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัคีนนั บริทิชเคาน์ซิล และ สสวท. 
  2) โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐค์นรุ่น

ใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 
  3) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
  4) โครงการส่งเสริมงานวิจยัพัฒนานโยบายและวิจยัองค์ความรู้และ

นวตักรรม 
  5) โครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
  6) โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 
  7) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  8) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล9) โครงการความร่วมมือในการ

ฝึกงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
  10) โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล 
 11) โครงการอ่ืน ๆ 

  2.1.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ  านวนโครงการ งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์

ความรู้ ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชนและสังคม 
 2) จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาดา้นการวจิยัและพฒันา 
 3) จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร 
 4) จ านวนผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

1. วตัถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศไทย 4.0 

 1.2 เพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพในการพฒันาก าลงัคน
ดา้นการอาชีวศึกษา 

 1.3 เพื่อพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการในการพฒันา
ประเทศ 
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 1.4 เพื่อพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบั
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
 2. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ พฒันาประเทศ มีจ านวน 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศกัยภาพโดย มีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.1.1 เป้าหมาย ก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 

  2.1.2 แผนงาน 
   1) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพตามศกัยภาพของก าลงัคน
อาชีวศึกษา 

   2) การส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 

   3) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีวศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

   4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา 

  2.1.3 โครงการ 
   1) โครงการฝึกอบรม Online TEPE 
   2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวตักรรมการสอนของครู

อาชีวศึกษา 
   3) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 
   4) โครงการพฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English และ

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
   5) โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-

Curve และ New S-Curve) 
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   6) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   7) โครงการสร้างความยืดหยุ่นระบบอาชีวศึกษา พฒันาระบบ

เทียบโอนประสบการณ์ 
   8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตาม

นโยบายไทยแลนด ์4.0 
   9) โครงการข้ึนทะเบียนครูเจา้ของอาชีพ ครูภูมิปัญญา (เช่ือมโยง

แกปั้ญหาความขาดแคลนครู) 
   10) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจดัอาชีวศึกษา (สานพลงัประชา

รัฐ/กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน) 
   11) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใต้โครงการเงินกูจ้ากรัฐบาล

ญ่ีปุ่น 
   12) โครงการอ่ืนๆ 
  2.1.4 ตวัช้ีวดั 
  1) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ 
  2) ระดบัความพึงพอใจของภาคผูใ้ชท่ี้มีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี

ศกัยภาพ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.2.1 เป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศกัยภาพในการ

พฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 
  2.2.2 แผนงาน 
  1) การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง2) 

การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
  3) การจดัหาส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการจดัการ

เรียนรู้ 
  4) การสนบัสนุนชมรมครูวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพให้มีบทบาทในการ

พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.2.3 โครงการ 
  1) โครงการผลิตพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
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  2) โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาเอกชน (พฒันาครู) 
  3) โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพฒันา 
  4) โครงการฝึกอบรม Online TEPE 
  5) โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพนวตักรรมการสอนของครูอาชีวศึกษา 
  6) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 
  7) โครงการพฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English และทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
  8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบาย

ไทยแลนด ์4.0 
  9) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  10) โครงการพฒันาชมรมครูวิชาชีพกบัสมาคมวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

   11) โครงการอ่ืนๆ 
   2.2.4 ตวัช้ีวดั 
   1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับ

การพฒันาศกัยภาพ 
   2) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมี

ศกัยภาพระดบัสูง 
   3) ระดับความพึงพอใจของผู ้เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีต่อครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการใน
การพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.3.1 เป้าหมาย หลกัสูตรอาชีวศึกษามีการพฒันาเพิ่มข้ึนอยา่งหลากหลาย
ตามความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

  2.3.2 แผนงาน 
  1) การสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ 
  2) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

อาชีวศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันา 
  3) การประเมินและพัฒนาศักยภาพผู ้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

อาชีวศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันา 
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  2.3.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความต้องการในการพฒันา

ประเทศ 
  2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและนวตักรรมตามนโยบาย

ไทยแลนด ์4.0 
  3) โครงการพฒันาสถานศึกษาเฉพาะทาง (ไทยแลนด์ 4.0 S-Curve และ 

New S-Curve) 
  4) โครงการพฒันาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  5) โครงการพฒันาความสามารถทางภาษา ECHO English และทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
  6) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น 
  7) โครงการอ่ืนๆ 
  2.3.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันา 
  2) จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันา 
  3) ระดบัความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรท่ี

ไดรั้บการพฒันา 
 2.4 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้น

อาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และ
ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.4.1 เป้าหมาย พฒันาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ
สมรรถนะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

  2.4.2 แผนงาน 
  1) การสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในประเทศในการเพิ่มศกัยภาพ

ก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 
  2) การสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการเพิ่มศกัยภาพก าลงัคนดา้น

อาชีวศึกษา 
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  3) การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
พฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

  2.4.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ 
  2) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/

กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ./สถานประกอบการและหน่วยงาน) 
  3) โครงการพฒันาสถานศึกษาภายใตโ้ครงการเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่น 
  4) โครงการอ่ืนๆ 
  2.4.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ  านวนสถานประกอบการท่ีร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้น

อาชีวศึกษา 
  2) จ  านวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
  3) ระดับความพึงพอใจในการพฒันาความร่วมมือการพฒันาศกัยภาพ

ก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา 
 1. วตัถุประสงค ์

 1.1 เพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นท่ี และทุกระดบัการศึกษาไดรั้บการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ
ทดัเทียมกนั 

 1.3 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลของผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีสามารถ
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนฐานขอ้มูลระหวา่งส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.4 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง 
และเป็นปัจจุบนัในการวางแผน การบริหารจดัการ การติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 
 2. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา มีจ านวน 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
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 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.1.1 เป้าหมาย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ให้ผูเ้รียนทุกคน 
ทุกกลุ่ม ทุกพื้นท่ี และทุกระดบัการศึกษาไดรั้บบริการทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

  2.1.2 แผนงาน 
  1) การสร้างโอกาสการเขา้รับบริการการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาครอบคลุม

ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2) การพฒันาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี

ทดัเทียมหรือใกลเ้คียงกนั 
  3) การพฒันาหลกัสูตรท่ีหลากหลายรองรับผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4) การจดัสรรอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ 
  5) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและจัดหาครุภัณฑ์ การศึกษาท่ี

เหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  6) การสร้างความร่วมมือการจดัการศึกษาอาชีวศึกษากบัทุกภาคส่วน 
  2.1.3 โครงการ 
  1) โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกับ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการ 
  2) โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนการอาชีวศึกษา 
  3) โครงการ อศกช. 
  4) โครงการ ทวศึิกษา 
  5) โครงการอาชีวศึกษามธัยมตอนตน้ (ปตอ.) 
  6) โครงการวชิาชีพแกนมธัยมศึกษา 
  7) โครงการอาชีวศึกษาส าหรับผูอ้อกนอกระบบการศึกษา 
  8) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้ นส าหรับวยัแรงงาน กลุ่ม

ผูสู้งอายกุลุ่มเป้าหมายพิเศษ สร้างงาน สร้างอาชีพต่อยอดอาชีพ 
  9) โครงการอาชีวศึกษาส าหรับผูมี้ความตอ้งการพิเศษ 
  10) โครงการส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ 
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  11) โครงการวิเคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  12) โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 
  13) โครงการอ่ืนๆ 
  2.1.4 ตวัช้ีวดั 
  1) สัดส่วนผูเ้ขา้เรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 (ปวช.1) เทียบ

กบันกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  2) ร้อยละของผู ้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เทียบกับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  3) ร้อยละของผูเ้ข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 

(ปวส.1) เทียบกบันกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.3) 
  4) อตัราการเพิ่มข้ึนของผูเ้รียนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบติัการ 
  5) จ  านวนหลกัสูตรการฝึกอบรมอาชีพท่ีได้รับการพฒันาสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน 
  6) จ านวนผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษท่ีไดรั้บการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

หรือฝึกอบรมวชิาชีพ 
  7) จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ียืดหยุ่น 

หลากหลาย ทุกระดบัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

  8) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาท่ีทันสมัย
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและผูใ้ชอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการอาชีวศึกษาท่ีครอบ
คุลม ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.2.1 เป้าหมายระบบฐานขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีถูกตอ้ง 
เป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผนการบริหารจดัการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

  2.2.2 แผนงาน 
  1) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีมาตรฐาน

ครอบคลุม ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั และมีความเป็นเอกภาพ 
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  2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการอาชีวศึกษาท่ีครอบคุ
ลม ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.2.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
  2) โครงการจดัท าฐานขอ้มูลรายบุคคลของสถานศึกษา 
  3) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  4) โครงการอ่ืนๆ 
  2.2.4 ตวัช้ีวดั 
  1) มีระบบฐานขอ้มูลรายบุคคลท่ีอา้งอิงจากเลขประจ าตวัประชาชน 13 

หลกั ท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนฐานขอ้มูล รวมทั้งใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

  2) มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปั จจุบันเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจดัการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

  3) มีระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลย ี
และองค์ความรู้อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานอ่ืนได ้

  4) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ ท่ี 5 การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
1. วตัถุประสงค์1.1 เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วฒันธรรมของผูเ้รียน

อาชีวศึกษาในการพฒันาคุณภาพชีวติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2 เพื่อส่งเสริมค่านิยมของผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้สามารด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนอาชีวศึกษาน าองค์ความรู้ไปใช้การพฒันาคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การจดัการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม มีจ านวน 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
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 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.1.1 เป้าหมาย  ผูเ้รียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทศันคติ ค่านิยม ในการ
พฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  2.1.2 แผนงาน 
  1) การพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาในการสร้างจิตส านึก ทศันคติ ค่านิยม

ในการพฒันาคุณภาพชีวติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2) การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้

ผูเ้รียนอาชีวศึกษามีจิตส านึก ทศันคติ ค่านิยมในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  3) การพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะใน

การจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ผูเ้รียนอาชีวศึกษาเกิดจิตส านึก ทศันคติ 
ค่านิยม ในการพฒันาคุณภาพชีวติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  2.1.3 โครงการ 
  1) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  2) โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม ้
  3) โครงการอาชีวะตา้นยาเสพติด 
  4) โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number 

One) 
  5) โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  6) โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์โซลาเซลล ์
  7) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
  8) โครงการเส ริมส ร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 
  9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
  10) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มี

จิตส านึก ทศันคติ ค่านิยมในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  11) โครงการอ่ืนๆ 
  2.1.4 ตวัช้ีวดั 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสร้างจิตส านึก 

ทศันคติ ค่านิยม ในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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  2) ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีได้รับการปลูกฝังจิตส านึก ทศันคติ 
ค่านิยม ในการพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับการอบรม
เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
  2.2 กลยทุธ์ ท่ี 2 พฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.2.1 เป้าหมาย   ผูเ้รียนอาชีวศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2.2 แผนงาน 
  1) การส่งเสริมการบริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
  2) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนอาชีวศึกษาสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้น การด ารงชีวติ 
  3) การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการด ารงชีวติ 
  2.2.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชด าริ 
  2) โครงการสถานศึกษาตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 
  3) โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  4) โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
  5) โครงการอ่ืนๆ 
  2.2.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ านวนสถานศึกษาท่ีบริหารจดัการและจดัการการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
  2) ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการด ารงชีวติ 
  3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด ารงชีวติ 
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 2.3 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาการวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ และนวตักรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

  2.3.1 เป้าหมาย   การวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  2.3.2 แผนงาน 
  1) การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวตักรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2) การแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการสนบัสนุนดา้น

การวิจยั ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  3) การส่งเสริมการน าผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ
องคค์วามรู้ดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไปใชป้ระโยชน์ 

  2.3.3 โครงการ 
  1) โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 
  2) โครงการวจิยัประยกุตเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม 
  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
  4) โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์

นวตักรรม 
  5) โครงการอ่ืนๆ 
  2.3.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ านวนงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2) จ  านวนผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม เทคโนโลยี และองคค์วามรู้

ดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไปใชป้ระโยชน์ 
  3) จ  านวนหน่วยงานภายนอกท่ีร่วมมือหรือสนบัสนุนสถานศึกษาในการ

วิจยั ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
1. วตัถุประสงค ์
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 1.1 เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรร
มาภิบาล 

 1.2 เพื่อสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการ
พฒันาประเทศ 

 1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 1.4 เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา 
2. กลยทุธ์ ยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา มีจ านวน 

4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 2.1 กลยุทธ์ ท่ี1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้

หลกัธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.1.1 เป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหน่วยงานใน

สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

  2.1.2 แผนงาน 
  1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทและ

ภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษาทั้งในส่วนกลาง สถาบนัการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 
  2) การก าหนดมาตรการการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการอาชีวศึกษาตามประเภท ขนาด และสถานศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ และพฒันาเป็น
พิเศษอยา่งเร่งด่วน 

  3) การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล 

  4) การส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนรวมในการจดัการอาชีวศึกษา
   2.1.3 โครงการ 

  1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

  2) โครงการเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย
นวตักรรมทางการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและสภาพพื้นท่ี ชุมชน 

  3) โครงการปรับปรุง พฒันา แก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการอาชีวศึกษา 
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  4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการส่วนกลาง สถาบนัการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

  5) โครงการจดักลุ่มสถานศึกษาตามประเภท ขนาดสถานศึกษา และความ
เป็นเลิศเฉพาะทางของสถานศึกษา 

  6) โครงการพฒันารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล
องกบับริบทของสถานศึกษา 

  7) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

  8) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ไดม้าตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

  9) โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องการ
ความชวยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU) 

  10) โครงการสานพลงัประชารัฐด่านยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ (E2) 
  11) โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
  12) โครงการอ่ืนๆ 
  2.1.4 ตวัช้ีวดั 
  1) ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือ

ต่อการบริหารจดัการอาชีวศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
  2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีมาตรการทางการบริหารท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
 2.2 กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.2.1 เป้าหมาย นวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาสอดคล้องรองรับ

กบัการพฒันาประเทศ 
  2.2.2 แผนงาน 
  1) พฒันานวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกบั

การพฒันาประเทศ 
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  2) พฒันานวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้อง
รองรับกบัการพฒันาประเทศ 

  2.2.3 โครงการ 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ กับสถาบันการ

อาชีวศึกษา 
  2) โครงการการพฒันาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ใหมี้ความเป็นเลิศเฉพาะทางสู่มาตรฐานสากล 
  3) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
  4) โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU) 
  5) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ

ผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกัเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 
  6) โครงการอ่ืนๆ 
  2.2.4 ตวัช้ีวดั 
  1) จ านวนนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกบั

การพฒันาประเทศ 
  2) จ านวนนวตักรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 
2.3 กลยุทธ์ ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.3.1 เป้าหมาย เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา

สอดคลอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษาและ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพื้นท่ี 
  2.3.2 แผนงาน แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 
  2.3.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา 
  2) โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวศึิกษา) 
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  3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทย 

  4) โครงการความร่วมมือผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกัเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 

  5) โครงการสานพลงัประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ (E2) 
  6) โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
  7) โครงการอ่ืนๆ 
  2.3.4 ตัว ช้ีว ัด  จ  านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 
2.4 กลยทุธ์ ท่ี 4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดย

มีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  2.4.1 เป้าหมาย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พฒันาระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาทุกระดบั 
  2.4.2 แผนงาน 
  1) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  2) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3) การส่งเสริมให้สถานศึกษาไดรั้บการยกระดบัคุณภาพให้ได้คุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
  2.4.3 โครงการ 
  1) โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษา

แบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 
  2) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ย

คุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
  3) โครงการอ่ืนๆ 
  2.4.4 ตวัช้ีวดั 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดบั

คุณภาพ ดีมาก 
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  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการยกระดบัคุณภาพให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
2.5 นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (นโยบาย 4 มิติ ) ยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
  2. เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชีวศึกษา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลนโยบายการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
 ยทุธศาสตร์ 1. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
  มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายไดร้ะหวา่งเรียน” 
   1.1 พฒันาศูนยอ์บรมอาชีวศึกษา 
   1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบ ปวช. ไดใ้น 8 เดือน 
   1.3 จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
   1.4 จดัตั้งและขยายศูนยซ่์อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
   1.5 ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน สนบัสนุน OTOP 
   1.6 ขยายใหมี้ผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
   1.7 ลดการออกกลางคนั 
   1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสาย
ปฏิบติัการ 
   1.9 สอนวชิาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
   1.10 สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   1.11 จดัอาชีวศึกษาและพฒันาอาชีพ สร้างงานสร้างรายไดใ้นกลุ่มพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต ้
 ยทุธศาสตร์ 2 .เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
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  มิติท่ี 2 การพฒันาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทนั
กบัยคุสมยัอยา่งมีคุณภาพ” 
  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
   2.1 เร่งยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหพ้ร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
   2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

  2.3 ปรับปรุงหลกัสูตรอาชีวศึกษาทุกระดบั 
  2.4 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียน โดยอิงผลการประเมินระดบัชาติ (V - Net) 

และการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
  2.5 พฒันาแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง 
  2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถาน

ประกอบการ 
  2.7 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม 

จิตอาสาและกีฬา 
 ดา้นคุณภาพสถานศึกษา 
  2.8 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
  2.9 ยกระดบัมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดา้น

คุณภาพการเรียนการสอน 
  2.10 วิจยัปฏิบติัการ เพื่อพฒันาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผูป้ระกอบการ

   2.11 ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมของผูเ้รียนและผูส้อน 
  2.12 ส่งเสริมนวตักรรม การจดัการอาชีวศึกษา 
   - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning 

และการประดิษฐคิ์ดคน้) 
   - วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
   - วทิยาลยัการท่องเท่ียวถลาง 
  2.13 จดัการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program 

ดา้นอาชีวศึกษา 
  2.14 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการเรียนการสอน 
 ดา้นคุณภาพครู 
  2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
  2.16 พฒันาครู โดยใชเ้ครือข่าย/สมาคมวชิาชีพ 



  48 
 

  2.17 พฒันาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดบัวทิยฐานะ 
ยทุธศาสตร์ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชีวศึกษา 
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในดา้นการบริหารจดัการ “การบริหารจดัการเป็นท่ี

ยอมรับเช่ือมัน่ มีเอกภาพ ใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนุน” 
  3.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูล สนบัสนุนการวางแผนและการพฒันาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
   - ดูแลและแกปั้ญหาครูจา้งสอนและใบประกอบวชิาชีพ 
   - สร้างขวญั ก าลงัใจ และจิตส านึกในความเป็นเจา้ขององคก์ร 
  3.4 ป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.5 จดัสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
   - ครุภณัฑม์าตรฐานขั้นพื้นฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชห้ลกัธรร

มาภิบาล 
 มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา“เพิ่มทกัษะวชิาชีพ ดว้ยความร่วมมือ

ในและต่างประเทศ” 
  4.1 จดัตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
  4.2เพิ่มการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดบั ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ทั้งในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการ

พฒันานกัศึกษา พฒันาครูพฒันาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกบัประเทศในอาเซียน พฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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2.6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก   มีจ านวน 9 สถาบนัประกอบดว้ย   
 1. วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี   
 2.วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ           
 3. วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี   
 4. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์(ชลบุรี)                  
 5. วทิยาลยัเทคนิคระยอง   
 6. วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด  
 7. วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย                           
  8. วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี  
 9. วทิยาลยัเทคนิคตราด 
  
1.วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี 

วสิัยทศัน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการอาชีพและบริการสังคม 
อตัลกัษณ์ รู้จริง ท าได ้เขา้ใจชีวติ 
เอกลกัษณ์  ส่งเสริมอาชีพสู่สังคม 
พนัธกิจ  1. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะท่ีถูกต้อง และมีความรู้คู่

คุณธรรม ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพท่ีดีและเป็นคนดีของสังคม 
  2. สนบัสนุนหลกัสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผูท่ี้ศึกษาอยู่

ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรระยะสั้ น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / 
หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับเยาวชน ผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ตลอดจนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้

  3. พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาและหรือผลิต
ก าลงัคนใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  4. พฒันาบุคลากรใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถท่ีเป็น
เลิศทางวิชาการท่ีทันต่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการท างานและใชใ้นชีวติประจ าวนั 

  5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

  6. สนบัสนุน ครูให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใชใ้นการผลิตส่ือและนวตักรรมการสอน 
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วตัถุประสงคแ์ละปรัชญา 
วตัถุประสงค์ คือ การจดัการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบ

อาชีพไดท้ั้งภาครัฐและเอกชน มีความเช่ือมัน่ในตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบ
อาชีพอิสระไดแ้ละมีพื้นฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิทยาลยัไดย้ึดแนวปฏิบติั 
ตามปรัชญาของวทิยาลยั คือ "ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม ล ้าเลิศวชิา" 

ปัจจุบนัเปิดท าการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาท่ีเปิดท าการสอนคือ ช่างอุตสาหกรรมรวม 5  คณะวชิาคือ คณะวิชาช่าง
ยนต ์คณะวชิาช่างกลโลหะ  คณะวชิาช่างไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ คณะวชิาการก่อสร้าง  และคณะ
วชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
2. วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ 

วสิัยทศัน์ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางดา้นวชิาชีพเพื่อการท างาน 
อตัลกัษณ์ ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม 
เอกลกัษณ์ มุ่งผลิตก าลงัคน ท่ีมีสมรรถนะ และคุณภาพสู่สากลปรัชญา  

   เรียนดี  มีวนิยั  ใฝ่สร้างสรรค ์ ขยนัท างาน  ผสานคุณธรรม 
พนัธกิจ   1. การบริหารจดัการเชิงรุก โดยผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า 
  2. การสร้างความเป็นหุน้ส่วน (Partnership) 
  3. การพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน (Demand Driven) 
  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) 
  5. วิจัย พัฒนา และการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Research/learning 

organization) 
  6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกภาคส่วน 
  7. เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนนกั-ศึกษา เกิดทกัษะตรงกบัมาตรฐานช่างเทคนิค และสถาน 

ประกอบการ 
3. เพื่อพฒันาแผนการเรียนการสอนกบัช่างอุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการ 

พฒันา ในภาคตะวนัออก 
เปิดท าการเรียนการสอนใน 5 สาขา คือ 1. เทคโนโลยก่ีอสร้าง  2. เทคโนโลยกีารผลิต 
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3. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  4. เทคโนโลยไีฟฟ้า 5. เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
3.วทิยาลยัเทคนิคระยอง 

วสิัยทศัน์ เป็นองคก์รมุ่งพฒันาและสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ปรัชญา  สามคัคี  เรียนดี  วนิยัเด่น  เนน้คุณธรรม 
เอกลกัษณ์ มุ่งมัน่พฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพ และบริการสังคม 
อตัลกัษณ์  เก่งคิด คือ ผูเ้รียนคิด 
พนัธกิจ  1. พฒันาบริหารการจดัการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานโดยการกระจาย

อ านาจดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0 
  2. พฒันาผูเ้รียน และก าลังคน ด้านวิชาชีพในท้องถ่ินให้มีความรู้ และ

ทักษะทางวิช าชีพ ในทักษะ ท่ี จ า เป็ น ในศตวรรษ ท่ี  21  อย่ างหลากหลายและ ต่อ เน่ื อง 
   3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นวิชาชีพ เพื่อ
สร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษาและชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินรองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

  4. ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนเป็น
คนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
จดัการอาชีวศึกษา 

  6. ส่งเสริม/พฒันา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มัน่คง 
และกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 สาขาวชิาท่ีเปิดสอน  

-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช แผนกช่างไม ้ 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า  
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยการ    
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
-ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แผนก

เทคนิคปฏิบติัการ เป็นหลกัสูตร 2 ปี รับผูจ้บมธัยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) สายวทิยาศาสตร์ 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกช่างไมป้ลูกสร้าง  
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกช่างก่อสร้าง        
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบญัชี  



  52 
 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาด 
-ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบญัชี สาขาเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ และสาขาเทคนิคยานยนต ์ 
-ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคเคมีอุตสาหกรรม   
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคุมใน

อุตสาหกรรม 
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เปิดสอนระดับช่างช านาญงานระบบทวิภาคี (Dual-System) ตาม
โครงการฝึกหดัไทย-เยอรมนั สาขาวชิาธุรกิจโรงแรม 

-ระดบัช่างช านาญงานระบบทวิภาคี (Dual-System) ตามโครงการช่างฝึกหัดไทย-เยอรมนั 
สาขาวชิาธุรกิจโรงแรม   

-ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 สาขา คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต 
สาขางานเคร่ืองกล สาขาช่างเทคนิคโลหะการ สาขางานเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขางานติดตั้งและควบคุม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 
สาขาวชิาคหกรรมธุรกิจ สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ สาขาวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
4. วทิยาลยัเทคนิคจันทบุรี 

ปรัชญา  สามคัคี   มีวนิยั    ใฝ่คุณธรรม    ล ้าเลิศวชิา 
เอกลกัษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อพฒันาวชิาชีพและบริการชุมชน 
อตัลกัษณ์ เป่ียมคุณธรรม น าความรู้ สู่จิตอาสา พฒันาเทคโนโลย ี
ประวติัความเป็นมา  
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 44/3 ถนนจนัทคามวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

โทรศพัท ์0-3931-1198 ,0-3932-1878 โทรสาร 0-3931-1699 
วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรีมีช่ือเดิมว่า " โรงเรียนช่างไม้เบญจมราชูทิศ " ตั้ งอยู่ในบริเวณ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนน สฤดิเดช ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2481 ในคร้ังแรกเปิดสอนแผนกช่างไมป้ลูกสร้าง 

โดยรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เขา้เรียนต่ออีก 3 ปี 
พ.ศ. 2491 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " โรงเรียนช่างไมจ้นัทบุรี " และในปี พ.ศ. 2493 ไดเ้ปิดสอน

แผนกช่างตดัผม และยุบ เลิกเม่ือ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2503 ได้ยา้ยจากสถานท่ีตั้ งเดิมมาเปิดสอนท่ี 
หมู่บา้นตะบกเต้ีย ถนนจนัทคามวถีิ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี มีเน้ือท่ีทั้งหมด 42 
ไร่ 3 งาน พ.ศ. 2504 ได้เปล่ียนช่ือเป็น " โรงเรียนการช่างจนัทบุรี " และไดรั้บการสนับสนุนจาก
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องค์การสนธิสัญญาป้องกนัร่วม กนัแห่งเอเชียตะวนัออกใต ้( สปอ. ) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ
ผลิตช่างฝีมือ เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้ งหมด 4 แผนกวิชาคือ แผนกช่างก่อสร้าง 
แผนกช่างยนต ์แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเช่ือมโลหะแผน่ 

พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างไฟฟ้า 
พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) แผนกพณิชยการ 
พ.ศ. 2519 ได้เปล่ียนช่ือเป็น " วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทบุรี " และได้เปิดสอนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) ในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต ์แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน และแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะแผน่ 

พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2521 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี " 
พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ในสาข าวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ โดยรับผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากชั้น ม.ศ. 5 ( มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เดิม ) 
หรือ ม.6 ( มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปัจจุบนั ) เขา้ศึกษาต่ออีก 2 ปี 

พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวชิาช่างไฟฟ้า และ
แผนกวชิาพณิชยการ สาขา การบญัชี 

พ.ศ. 2529 ไดเ้ปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพช่างฝีมือ และหลกัสูตรระยะสั้ นใน
แผนกวิชาเคร่ืองประดบัและ อญัมณี รับนักเรียนท่ีจบการศึกษา จากชั้น มธัยมศึกษาปี 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการริเร่ิมของนายอาทร จนัทวิมล ใน ขณะท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
กองวทิยาลยัเทคนิค 

พ.ศ.2532 เปิดสอนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพาณิชยการ 
แผนกวชิาการขายและการตลาด 

พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ และแผนก วิชาพณิชยการ และเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2537 วิทยาลัยได้รับเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์และบุคลากร 
(โครงการเงินกู้ OECF)ในเขตภาค ตะวนัออก โดยได้รับในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น
มูลค่าทั้งประมาณ 60 ลา้นบาทเศษ มีวทิยาลยัท่ีเขา้โครงการทั้งหมด ทัว่ประเทศ 20 แห่ง 

พ.ศ.2539 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างส ารวจ แผนกวิชาช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม และระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาเลขานุการ 
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พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนก ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
เน่ืองจากได้รับเคร่ืองมือในโครงการ เงินกู้ OCEF โดยมีวิทยาลัยท่ีเปิดท าการสอนมี 7 แห่งคือ 
วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธา
ราม  วิทยาลัย เทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช  วิทยาลัย เทคนิคเทคนิคยานยนต ์
วทิยาลยัเทคนิค ปทุมวนั 2 

พ.ศ.2543 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างโยธา ปัจจุบนัน้ี
วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรีมีพื้นท่ีอยู่ 2 เขต  เขต 1 ตั้ งอยู่เลขท่ี 44/3 ถนนจนัทคามวิถี ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  เขต 2 บา้นพกัครู-อาจารย ์ซอยท่าแฉลบ 11 ทุ่งดอนหวา้ ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
5. วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี 

วสิัยทศัน์ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
  ระดบัสากล 
พนัธกิจ  1. การบริหารจดัการเชิงรุก 
  2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  3.การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ

   ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  5. วจิยั/พฒันาและการจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ปรัชญา “ คุณธรรมเยีย่ม เป่ียมวทิยา พฒันาอาชีพ ” 
  คุณธรรมเยี่ยม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวินัย มีน ้ าใจงาม มีความ

ประพฤติดีและมีสติ เป่ียมวิทยา ประกอบดว้ยมีความรู้ มีความสามารถในวิชาชีพ ตามสาขาอยา่งดี
เยีย่ม พฒันาอาชีพ สามารถสร้างสรรค ์สร้างงาน ซ่ึงน าความกา้วหนา้มาสู่อาชีพการงานและอนาคต
ท่ีดี 
 ประวติัของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตั้ งอยู่เลขท่ี 388 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โทรศพัท์ 038 - 277043, 038 - 282372 โทรสาร 038 - 286110 มีเน้ือท่ี 9 
ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ไดรั้บอนุญาตให้ใชท่ี้ดินสาธารณประโยชน์จากเทศบาลเมืองบา้นสวน เน้ือท่ี 
28 ตารางวา จึงขยายร้ัวด้านขา้งทางทิศเหนือออก เน่ืองจากพื้นท่ีทั้งหมดอยู่ในกลางชุมชน จึงไม่
สามารถจะขยายพื้นท่ีได ้
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วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ช่ือโรงเรียนประถมอุตสาหกรรม โดยมี นายอร่าม นาคปฐม เป็นครูใหญ่ 
การจดัการเรียน การสอนไดด้ าเนินการและพฒันาข้ึนมาเป็นล าดบัดงัน้ี 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2480 ช่ือโรงเรียนประถมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2483 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนช่างทอผา้และเยบ็ผา้ 
พ.ศ. 2491 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี 
พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี 
พ.ศ. 2519 รวมกบัโรงเรียนเทคนิคชลบุรีเป็น วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรีวทิยาเขต 2 
พ.ศ. 2522 แยกออกเป็นวทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี 

6.วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด  
วสิัยทศัน์ เป็นผูน้ าในการผลิตบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี

   คุณภาพ มี 
ปรัชญา  “ เรียนดี มีคุณธรรม น าวสิัยทศัน์ มุ่งพฒันา ” คุณธรรม จริยธรรม  

   สามารถประกอบอาชีพสนองความตอ้งการตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมี 
   ประสิทธิภาพและด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ  
  ครูทุกคนจดัท าและใช้แผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บุคลากรของ

สถานศึกษาตอ้งเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรของสถานศึกษาตอ้งประเมินผลการปฏิบติังาน
ตนเองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง บุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษาตอ้งจดัท าแฟ้ม
สะสมงาน เพื่อแสดงการพฒันางานของตนเอง สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ปฏิบติัตามกรอบประเพณี วฒันธรรมไทย กฎระเบียบ
ของสังคมและสถานศึกษาร่วมมือกันสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามและพิทกัษ์รักษาให้ย ัง่ยืน ใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งคุม้ค่า เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

วตัถุประสงคข์องวทิยาลยั 
  1. เปิดสอนหลักสูตรปวช.และปวส. ในสาขาท่ีขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อ

สนองความตอ้งการตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เช่น สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองกลไฟฟ้า เป็นตน้ โดยรับนกัศึกษาจาก
ทุกภาคของประเทศ 

  2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและ
บุคลากรของกรมอาชีวศึกษา ในดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
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  3. จดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในระดบั ปวส. สาขาวิชาท่ีขาด
แคลนร่วมกบัโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกลเ้คียง 

  4. จดัเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน ระดบัปวช.เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
ท างานและเพิ่มพูนความรู้ท่ีสูงข้ึน (ระดบั ปวส.) 
 ระดบัการศึกษา และสาขาวิชา สาขางาน ท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษา เปิดสอนทั้ง ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
 1. สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

 1.1. สาขางานเคร่ืองมือกล 
 1.2 สาขางานซ่อใบ ารุงเครื่องจกัรกล 

 2. สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1 สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
 2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.สาขาวชิาเคร่ืองกล 
 3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 4. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.1 สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.2 สาขางานเทคโนโลยสี านกังาน 

 5. สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
 5.1 สาขางานช่างเช่ือม 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
1.สาขางานปิโตรเคมี 
2.สาขางานเคร่ืองมือกล 
3.สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 
4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
5.สาขางานเทคนิคยานยนต ์
6. สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 7.วทิยาลยัเทคนิคบ้านค่าย 
วสิัยทศัน์ มุ่งมัน่ พฒันา จดัการอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

  ปรัชญา  ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์สามคัคี มีวนิยั 
อตัลกัษณ์  คุณธรรม น าวชิาชีพ “มีวนิยั มีน ้าใจ สุภาพ สะอาด” 
เอกลกัษณ์ การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % แผนกวิชาเคร่ืองกล สาขางาน
  เคร่ืองกลเรือ 
พนัธกิจ   1.พฒันาระบบบริหารการจดัการ 

 2พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนใหต้รงมาตรฐานวชิาชีพและ 
  นโยบายของส านกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.พฒันา IT ในสถานศึกษา ใหเ้ป็นแหล่งการศึกษา การเรยนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 4.พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการและ 

  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัสร้างระบบความร่วมมือกบัชุมชน โดยการน าภูมิ
  ปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันางานดา้นอาชีพ 

 5.พฒันาภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 
 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เดิมช่ือว่าวิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งท่ี 2 พื้นท่ี ท่ีตั้ ง

วิทยาลัยฯ เป็น ท่ี ราชพัส ดุ  จ านวน 202 ไ ร่  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง ได้มอบให้
วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นการเรียนการสอน จ านวน 100 ไร่ และเม่ือวนัท่ี 18 
มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย (วิทยาลยัเทคนิค
ระยอง แห่งท่ี 2) พร้อมทั้งไดรั้บการอนุมติัให้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2541 จ  านวน 2 
สาขาวชิา คือ สาขาวชิาช่างก่อสร้าง และสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

การด าเนินงาน ระดบัการศึกษาและประเภทวชิาท่ีเปิดสอน 
ปี  2541 เปิดสอนระดับ  ปวช.ระบบปกติสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ปี 2542 เปิดสอนระดบั ปวช. ระบบทวภิาคี จ  านวน 4 สาขาคือ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ปี 2543 กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลยัเทคนิคบ้านค่ายเปิด การเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบร้อยเปอร์เซนต์และวิทยาลยัฯ ไดเ้ปล่ียนวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.2) 
เป็นสาขาวชิา ช่างซ่อมบ ารุงระบบทวภิาคี 
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ปี 2544 วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดการสอนระดบั ปวช. เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และเปิดสอนระดบั ปวส. คือสาขาช่างเทคนิคการผลิต (กลุ่มเคร่ืองมือกล) และสาขาเทคนิค
เคร่ืองกลเรือ 

ปี 2545 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส. (DVT)เพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจดัการเรียนการสอนร่วมกบั บริษทั ไดสตาร์คอปเปอร์เนชัน่ จ  ากดั 

ปี 2546 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวชิาช่างก่อสร้าง 

ปี 2547 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 4 สาขา คือ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาเทคนิคเคร่ืองกล, สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ, สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ร่วมกบั บริษทั ยนิูต้ี อินดสัเตรียล จ ากดั 

ปี 2549 วิทยาลยัฯได ้จดัการเรียนการสอนวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ส าหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพเพื่อเขา้สู่การไดวุ้ฒิ ปวช. หรือ ปวส. ซ่ึงไดค้วามร่วมมือกบัส านกังานพฒันาฝีมือ
แรงงานจงัหวดัระยองกบักลุ่มนิคม อุตสาหกรรม บริษทั โตไก จ ากดั บริษทั เสม็ดรีสอร์ท จ ากดั 
บริษทั อิเล็กทรอลกัซ์ จ  ากดั บริษทั ไทยออโตเ้พรพาร์ท จ ากดั 

ปี 2550-2551 ไดจ้ดัท าความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยับูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน
ระดบัปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาเทคโนโลย ี
การจดัการอุตสาหกรรม 
8.วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ (ชลบุรี)  

ปรัชญา  อาชีพสร้างคน คนสร้างชาติ อจัฉริยะนกัเทคโนโลยสีามารถสร้างได้ 
วสิัยทศัน์ จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ีใหผู้เ้รียนมีทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
พนัธกิจ 

1.จดัการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning & Teaching โดยบูรณาการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ากบัทกัษะวิชาชีพเพื่อบ่มเพาะการประดิษฐ์
คิดคน้เชิงเทคโนโลยี 

2.จดัการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในการ
สร้างสรรคน์วตักรรมทางเทคโนโลยท่ีีเป็นประโยชน์ต่อภารการผลิตและบริการ 

3.จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
เอกลกัษณ์: แหล่งสร้างนกัประดิษฐ ์แหล่งผลิตนกัเรียน นกัศึกษาวชิาชีพ 
ประวติัความเป็นมา 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค  าสั่งท่ี 159/2550 ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 แต่งตั้ ง
คณะท างานจดัท าขอ้เสนอโครงการจดัตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์น าร่อง เพื่อจดัท า
ขอ้เสนอโครงการน าร่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อพฒันาก าลงัคนดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ส าคญัภายใตแ้ผนกลยุทธ์ดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ(พ.ศ. 2547-2556) เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะช่วยยกระดบัขีด
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศและตอบสนองต่อความตอ้งการของภาค
เศรษฐกิจและสังคม แต่การพฒันาก าลงัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงท่ีผา่นมา มกัมุ่งเนน้
ไปท่ีการสร้างและเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์เป็นหลกั ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไทยจะ
เร่ิมตระหนักถึงความจ าเป็นของการผลิตสินคา้และบริการท่ีใช้องค์ความรู้จากการวิจยัและพฒันา 
รวมทั้งการพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดบัความสามารถของธุรกิจให้สามารถ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและเพิ่มความสามารถการแข่งขนัในระยะยาว แต่ผูป้ระกอบการ
ไทยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความพร้อมในการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา โดยยงัมีขอ้จ ากดัใน
หลายดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นศกัยภาพในการท าวิจยัและพฒันา แหล่งเงิน และบุคลากรท่ีมีทกัษะดา้น
การวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะในกลุ่มของ “นกัเทคโนโลยี” หรือนกัประดิษฐ์คิดคน้ ซ่ึงไม่ใช่เพียง
แค่มีทักษะฝีมือหรือเก่งทางด้านช่างเท่านั้ น แต่ต้องเป็นผูท่ี้เก่งด้านวิทยาศาสตร์ด้วย กล่าวคือ 
สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขามาผสมผสานกับความรู้ความช านาญด้านการ
ประดิษฐ์ เพื่อสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ อาทิ การพฒันากระบวนการ
ผลิตใหม่ การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการในรูปแบบใหม่ เป็นตน้ 

 เม่ือพิจารณาระบบการผลิตบุคลากรในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั พบว่าระดบัอุดมศึกษาเน้นการผลิตบณัฑิตในกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร 
ซ่ึงเน้นการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ (academic) ในขณะท่ีระดบัอาชีวศึกษาเน้นการผลิตช่างฝีมือ
และนักเทคนิค ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในลกัษณะเป็นผูใ้ช้เทคโนโลยีมากกว่าเป็นผูป้ระดิษฐ์คิดคน้
เทคโนโลย ีอีกทั้งเม่ือบุคลากรกลุ่มน้ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจะประสบปัญหาดา้นการต่อ
ยอดความรู้ เน่ืองจากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัไม่เขม้แข็งพอ ประกอบกับ
ระบบการศึกษาปัจจุบันยงัไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านส าหรับการสร้างนักเทคโนโลยี ส่งผลให้
บุคลากรท่ีผลิตออกสู่ตลาดจึงมกัเป็นกลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ กลุ่มช่างฝีมือท่ีมีความถนดัดา้นการลงมือ
ปฏิบติัเพียงอยา่งเดียว การสร้างสรรคน์วตักรรมจึงเกิดไดย้าก 

 ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งเร่งขยายฐานการศึกษาเพื่อบ่มเพาะและสร้างนกัเทคโนโลยีท่ี
สามารถผสมผสานวชิาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัทกัษะดา้นช่างเพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรม รวมถึงส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ อนัจะน าไปสู่การยกระดบัความสามารถทางเทคโนโลยใีห้กบั
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ภาคการผลิตและบริการของประเทศต่อไปในอนาคต โดยเร่งพฒันาหลกัสูตรเพื่อรองรับการสร้าง
บุคลากรกลุ่มน้ี เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานก าลงัคนท่ีครบถว้นและเพียงพอท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ไดร่้วมกนัจดัท าโครงการ
จดัตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์น าร่อง โดยมีวิทยาลยัการอาชีพพานทอง จ.ชลบุรี เป็น
สถานศึกษาน าร่องแห่งแรก และโครงการน าร่องไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2550 ท่ีผา่นมา 

 การด าเนินโครงการน าร่องท่ีวิทยาลัยการอาชีพพานทอง ซ่ึงได้เปล่ียนช่ือเป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)สามารถรับนักเรียนรุ่นแรกได้ในปี
การศึกษา 2551 จ  านวน 29 คน และพฒันาหลกัสูตรแลว้เสร็จ 1 หลกัสูตร ในระดบั ปวช. สาขาช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ project-based โดยวิทยาลยัฯ จดัสถานท่ี
พกัให้กบันกัเรียนเพื่ออยูป่ระจ า (ไม่เสียค่าใชจ่้าย) และ สอศ. จดัสรรอตัราบุคลากรเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ครูพี่เล้ียง จ  านวน 8 คน เพื่อดูแลนกัเรียนทั้งดา้นวิชาการและชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด ส าหรับ
วิชาดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอนโดยอาจารยม์หาวิทยาลยั (มจธ. มทส. มทร. สจล. และ
จุฬาฯ) และในปีการศึกษา 2552 มีเป้าหมายรับนกัเรียน 1 ห้อง ประมาณ 30 คน แมว้่า ในช่วงแรก
โครงการน าร่องจะมีนักเรียนจ านวนไม่มากนัก สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากขอ้จ ากดัหลายด้าน อาทิ 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครูพี่เล้ียงยงัขาดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนแบบ 
project-based teaching and learning การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่เขม้ขน้และทัว่ถึง ทศันคติและความ
เช่ือมัน่ของผูป้กครอง รวมทั้งค่านิยมของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา จนเป็นอุปสรรคต่อ
การจูงใจนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม สอศ. และ สวทน. ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะ
จดัการกบัขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่ โดยร่วมกนัยกร่างแผนแม่บทโครงการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
เพื่อวางกรอบการขบัเคล่ือนให้เกิดผลเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การพฒันาความสามารถของครูพี่เล้ียง แนวทางการ
คัดสรรนักเรียนท่ีมีศักยภาพและการปรับระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากข้ึนใน
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องขยายผลการจดัการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวไปยงัสถานศึกษาอ่ืนท่ีมี
ศกัยภาพของ สอศ. ดว้ย ภายใตช่ื้อ “โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์” เพื่อขยายฐาน
การผลิตก าลงัคนท่ีมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้เชิงเทคโนโลยีท่ีเปรียบเสมือนเป็นหัวรถ
จกัรของการอาชีวศึกษาซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างสรรค์นวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต โดยน าประสบการณ์ท่ีได้จากวิทยาลัย
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อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ปรับใช้ในการจดัการศึกษาระบบนักเรียนประจ า
ของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ มีการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงมีผลต่อ
การผลิต และพฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการรองรับกบัการพฒันา
ประเทศในอนาคต ส่ิงส าคญัคือตอ้งเร่งพฒันาขยายพื้นท่ีห้องเรียนห้องปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ 
เพิ่มปริมาณวสัดุครุภณัฑท์างการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ ช่างยนต ์ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทนัสมยั รวมถึงหอพกัอาศยัของนกัเรียนและครูผูค้วบคุมดูแล รวมทั้งการพฒันา
รูปแบบหรือแนวทางการจดัการเรียนการสอน โดยปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางภูมิสังคม ภูมิ
อาชีพ และสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ตลอดจนพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยกีารศึกษาดา้นเทคโนโลยีให้หลากหลาย เพื่อเป็นรองรับการการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
และเป็นการแกไ้ขปัญหาให้แก่สถานศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จึงได้
จดัท าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการของส านกัตรวจ
และประเมินผล เพื่อใชเ้ป็นแผนในการปฏิบติังานประจ าปีต่อไป 

 พ.ศ. 2541 เปิดท าการสอนคร้ังแรกจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร ดงัน้ี หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวชิา ช่าง
อุตสาหกรรม และบริการธุรกิจ ในสาขางานยานยนต์ และการบญัชี หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
สาขาศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 พ.ศ. 2542 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลงั สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 พ.ศ. 2546 เปิดรับนกัเรียน-นกัศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขา
งานติดตั้งและบ ารุงรักษา และสาขาวชิาพาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานบญัชี 

 พ.ศ. 2551 เปิดรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ ตามโครงการจดัตั้งโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์น าร่อง 

 พ.ศ. 2552 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพพานทอง เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์(ชลบุรี) 
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9.วทิยาลยัเทคนิคตราด 
อตัลกัษณ์ เก่ง ดี มีจิตอาสา 
เอกลกัษณ์ ทกัษะเลิศล ้า น าวชิาการ บริการชุมชน 
ปรัชญา  ล ้าเลิศวชิาการ  ช านาญงานฝีมือ  ยดึถือคุณธรรม 
วสิัยทศัน์ มุ่งผลิตและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ ความช านาญ 

   ทางวิชาการและวชิาชีพเพื่อสนองตอบความตอ้งการของชุมชนและสถาน
   ประกอบการ 

พนัธกิจ  เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตและพฒันาก าลงัคนในระดบัก่ึงฝีมือ ฝีมือ
เทคนิคและระดบัเทคโนโลยี ให้ความรู้ ความสามารถ มีความช านาญทางวชิาชีพไดม้าตรฐาน และ
มีคุณภาพ ซ่ึงมีความพร้อมท่ีจะให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถ่ินเพื่อพฒันาเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้กวา้งขวาง และหลากหลายรูปแบบตลอดจนสืบสาน อนุรักษ์คุณธรรม 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 

การจดัการศึกษาในระบบ 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวชิา ไดแ้ก่ 
 1. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  1.1 สาขาวชิาเคร่ืองกล -สาขางานยานยนต ์
  1.2 สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง -สาขางานเคร่ืองมือกล 
  1.3 สาขาวชิาโลหะการ -สาขางานเช่ือมโลหะ 
  1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ –สาขางานไฟฟ้าก าลงั-สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.5 สาขาวชิาการก่อสร้าง -สาขางานก่อสร้าง 
 2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
  1.1 สาขาวชิาพาณิชยการ -สาขางานการบญัชี-สาขางานการขาย 
 3. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  1.1 สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดสอน 3 ประเภทวชิา ไดแ้ก่ 
 1. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  1.1 สาขาวชิาเคร่ืองกล -สาขางานเทคนิคยานยนต ์
  1.2 สาขาวชิาเทคนิคการผลิต -สาขางานเคร่ืองมือกล 
  1.3 สาขาวชิาเทคนิคโลหะ -สาขางานเทคนิคการเช่ือม 
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  1.4 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั -สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า 
  1.5 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ -สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม 
  1.6 สาขาวชิาการก่อสร้าง –สาขาเทคนิคการก่อสร้าง 
 2. ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
  1.1 สาขาวชิาการบญัชี -สาขางานการบญัชี 
  1.2 สาขาวชิาการตลาด -สาขางานการตลาด 
  1.3 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ –สาขางานเทคโนโลยสี านกังาน 
 3. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.1 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ –สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี 
 วทิยาลยัเทคนิคตราดไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลกัสูตร

ประกาศนียบตัร วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดแ้ก่ 
 1. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
  1.1 สาขาวชิาเทคนิคโลหะ -สาขางานเทคนิคการเช่ือม 
  1.2 สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
  1.3 สาขาวชิาเคร่ืองกล –สาขางานยานยนต ์

 
2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ลือชยั  แกว้สุข (2554) ไดศึ้กษาการพฒันากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนของสถานประกอบการ ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพ ปัจจุบันของ
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดา้นการน าแผนการผลิตก าลงัคนไปปฏิบติัมีความจ าเป็นพฒันา
เป็นล าดบัแรกคือ การสนับสนุนห้องปฏิบติัการจากสถานประกอบการความร่วมมือรับนักศึกษา
ฝึกงาน การบริหารงบประมาณและการจดัเตรียมบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นการประเมินผลการปฏิบติั
ตามแผนการผลิตก าลงัคนมีความจ าเป็นพฒันา การประเมินผลและการเผยแพร่ผลการประเมิน ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดา้นการวางแผนการผลิตก าลงัคน มีความจ าเป็นพฒันาการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ผลการส ารวจการผลิตและการท างานหลังส าเร็จการศึกษา พบว่า สถาน
การศึกษาผลิตก าลงัคนไดป้ริมาณใกลเ้คียงกบัแผน ผูส้ าเร็จการศึกษามีการศึกษาต่อมากวา่ท างานกบั
สถานประกอบการ มีการท างานกบัสถานประกอบการมากกวา่ท างานส่วนตวั และท างานกบัสถาน
ประกอบการนอกเขตบริการมากกวา่ในเขตบริการสถานศึกษา 2) สภาพความตอ้งการก าลงัคนของ
สถานประกอบการพบวา่ มีความตอ้งการทกัษะดา้นเทคนิคการท างานเฉพาสาขามากท่ีสุด เช่น การ
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ปฏิบัติงานได้ทันทีท่ีรับเข้าท างาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีระบบคิดท่ีสามารถแก้ปัญหาในงานได ้ส่วนทกัษะด้านสติปัญญาและ
ทกัษะดา้นพฤติกรรม ก็มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการมากข้ึน 3) 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์รอง และวิธีด าเนินการ 19 วิธี ได้แก่ 1)กลยุทธ์หลักการ
วางแผนเชิงรุก 2) กลยุทธ์น าแผนสู่การปฏิบติัด้วยไตรภาคี 3) กลยุทธ์ปรับกระบวนทศัน์ในการ
ประเมินผล 

ดวงนภา  มกรานุรักษ์ (2554) ได้ศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2554 – 2564) ส าหรับแนวโน้มการอาชีวศึกษาภายใน 10 ปีข้างหน้า อนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (2554-2564) ตอ้งเผชิญกบัแนวโน้มส าคญัมากมายไม่ว่าจะเป็น
กระแสโลกาภิวตัน์ การแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ และเขตการคา้เสรี (Free Trade Area) ท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งคือประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยจะต้องมีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
อยา่งเสรีในประเทศสมาชิก ผลการศึกษาแนวโน้มการศึกษาภายใน 10 ปีขา้งหน้าทั้ง 8 ดา้น ควรมี
แนวโนม้การพฒันา ดงัต่อไปน้ี 1) คุณลกัษณะผูส้ าเร็จการศึกษา 2) การจดัการเรียนการสอน 3) ดา้น
ครูผูส้อน 4) ดา้นความร่วมมือตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ดา้นมาตรฐาน
ตอ้งมีการจดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 6) ดา้นการสนบัสนุนของรัฐบาล 7) ดา้นค่านิยมในการเรียน 
8) ด้านการบริหารจดัการจะเห็นไดว้่าความเช่ือมโยงในทุกภาคส่วนและทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
จริงจงั และต่อเน่ืองจะส่งผลให้อนาคตการอาชีวศึกษาไทยเกิดการพฒันาก าลงัแรงงานของชาติให้มี
ฝีมือคุณภาพ สามารถสนองความตอ้งการของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถ
แข่งกนั 

ณฏัฐกา  ไชยสลี (2548) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของรัฐ
จากโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐกว่า 60 แห่งทัว่ประเทศในปีการศึกษา 2547 พบว่าสถานศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีระยะเวลาในการเปิดการสอนมา
มากกวา่ 65 ปี มีอาคารเรียนท่ีเป็นตึกถาวร ดา้นขอ้มูล ทัว่ไปของบุคลากร พบวา่ ครูผูส้อนส่วนใหญ่
จบการศึกษาปริญญาตรี ดา้นคุณภาพผูเ้รียน พบวา่การเรียนการสอน และผลเฉล่ียจากการสอนอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งดี ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน พบว่า ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์เป็นบิดา
มารดา และอยูด่ว้ยกนั ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกร รองลงมา
คืออาชีพรับจา้ง โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี สวนประสิทธิภาพทางเทคนิคของการ
จดัการเรียนภาคตะวนัออกมีค่าสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง 
และต ่าสุดคือภาคเหนือ  
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กฤษณา สว่างแสง (2552) การพฒันาระบบบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผนตามแนว
ทางการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัจจุบนัของการบริหารงาน 
ระบบบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน (2) ประสิทธิผลของการบริหารงาน (3) พฒันาระบบ
การบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผนตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (4) 
ตรวจสอบระบบการบริหารงานตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ ประชากรท่ีใช้
ในการวิจยัจ านวน 185 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 126 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพปัจจุบนัของการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านประสิทธิผลมีแบบอย่างท่ีดีในการเลือก บุคลากรท่ีมีความถนัดในการบริหาร
นโยบายและแผน ขั้นตอนการบริหารจดัการเป็นระบบ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจดัโครงสร้าง
การบริหารงานในกลุ่มอยา่งชดัเจน จดัท าพรรณนางานพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
จดัท าแผนชดัเจน มีการจดัประชุมบุคลากรเป็นประจ า ริเร่ิมสร้างสรรคว์ิธีการปฏิบติังาน มีการแบ่ง
หนา้ท่ีใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 

ขจรศักด์ิ อินทรโสภา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2559) รูปแบบการบริหารการศึกษา
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบองคป์ระกอบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อนาเสนอรูปแบบการ
บริหารการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีประกอบดว้ย วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนจานวน 197 แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หวัหนา้งานวิชาการและครูผูป้ฎิบติัการสอน รวมทั้งส้ิน 591 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) 
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและ
ยนืยนัรูปแบบท่ีเหมาะสม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลข
คณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1) องค์ประกอบของการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ (1) การพฒันาการบริหาร
จดัการศึกษา (2) การพฒันาและบริหารหลกัสูตร (3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ (5) ผลิตบณัฑิตไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานรูปแบบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนท่ีได้วิเคราะห์องค์ประกอบมี
ความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยท่ีการพฒันาการบริหารจดัการศึกษา การพฒันาและ



  66 
 

บริหารหลกัสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ล้วนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการผลิตบณัฑิตไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ีการพฒันาการ
บริหารจดัการศึกษายงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อการผลิตบณัฑิตไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ผา่นการพฒันาและบริหารหลกัสูตร การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน และผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมกบับริบท เป็นไปได้ในการนาไปใช้ มี
ความถูกตอ้งเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชนต่อการนาไปพฒันาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

 
แววตา พูลสวสัด์ิ ประเวศ เวชชะ  ไพรภ รัตนะชูวงศ ์ และ สมเกียรติ ตุ่นแกว้  (2561) การ

บริหารจดัการการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัยุคการศึกษาไทย 4.0 ของ
วิทยาลยัเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  ผลการวิจยัพบวา่วิทยาลยัเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคมีการบริหาร
จดัการตามแนวคิดการบริหารแบบสมดุล  (Balance Scorecard :BSC) ภายใตมุ้มมอง 4 ด้านคือ 1 
ดา้นประสิทธิผล 2 ดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 3.ดา้นกระบวนการภายใน 4 ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา .เพื่อตอ้งการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัในยุคการศึกษาไทย 4.0 ให้มี
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ .ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาในทุกมิติ ภายใตห้ลกัการบริหารแบบ POLC อนั
ได้แก่  การวางแผน  (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม 
(Control) โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ดา้นคือ 
ยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์ดา้น
กระบวนการภายใน และยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพฒันา และมีการควบคุมคุณภาพโดยใช้
วงจรเดมม่ิง (PDCA) 

วีระยุทธ์ สุดสมบูรณ์ และคณะ (2547) การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด“ปัญจะ
ปฏิรูป”ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด “ปัญ
จะปฏิรูป” โดยภาพรวม และทุกองคป์ระกอบอยู่ในระดบัมากเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยได้ ดังน้ี การปฏิรูประบบการเรียนรู้ การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาการปฏิรูป ระบบการ
บริหารจดัการการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากร และการปฏิรูประบบบุคลากร
การ อาชีวศึกษา ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบการบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด “ปัญจะ
ปฏิรูป” ของผูบ้ริหาร สถานศึกษาต่างประเภทกนั มีการบริหารอาชีวศึกษา ในภาพรวม และจ าแนก
ตามองคป์ระกอบ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี นยัส าคญัทางสถิติ 
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วณิชย์ อ่วมศรี (2556)ปัจจยัความส าเร็จในการพฒันาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จตามกรอบแนวคิดการวจิยัโดยประยกุตใ์ช้
กรอบแนวคิดการก าหนดเกณฑ์และระบบ การประเมินผลการจดัการศึกษาของธนาคารโลกตาม
หลกัการ SABER (System Assessment and Benchmarking Education Results) ท่ีให้ความส าคญัต่อ
ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบดว้ย 3 มิติ 9 กลไกขบัเคล่ือน 27 กิจกรรมการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี ก โดยมิติ 3 มิติ คือ มิติท่ี 
1 ดา้นกรอบกลยทุธ มิติท่ี 2 ดา้นการจดัระบบงาน และมิติท่ี 3 ดา้นการจดัการศึกษา กลไกขบัเคล่ือน 
9 กลไก คือ กลไก ด้านทิศทาง ด้านแผนงาน ด้านการประสานความร่วมมือ ด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน ด้านโปรแกรม ดา้นทรัพยากร ด้านเน้ือหา ด้านแรงจูงใจ และด้านผลลพัธ์ จากผลการ
ประเมินความเหมาะสมของมิติและกลไกขบัเคล่ือน โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาต้นแบบ พบว่า มิติท่ี 3 ด้านการจัดการศึกษา ได้รับความส าคัญในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มิติท่ี 2 ด้านการจดัระบบงาน และมิติท่ี 1 ด้านกรอบกลยุทธ ได้รับความส าคญัเป็น
อนัดบัสุดทา้ย 

 



 

บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินงำนวจิัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 

ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากรละกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 ตวัแปรและลกัษณะขอ้มูลในการวจิยั 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ  ผูบ้ริหาร คือ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการท่ีดูแลดา้น

นโยบายและแผนงาน และครูผูป้ฏิบติังานด้านนโยบายและแผนงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  จ านวน 9 วทิยาลยั 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร คือ ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการท่ีดูแลดา้นนโยบายและ

แผนงาน และครูผูป้ฏิบติังานดา้นนโยบายและแผนงาน ท าการสุ่มแบบเจาะจง จากวทิยาลยัละ 5 คน 

รวมจ านวน  45 คน    ไดข้อ้มูลกลบัมาคิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 ตัวแปรและลกัษณะข้อมูลในกำรวจัิย 

3.2.1 งานวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-

2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ใน 4 กลยทุธ์ประกอบดว้ย  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกั 

ธรรมาภิบาล จ านวน 12 โครงการ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับ

กบัการพฒันาประเทศ จ านวน 6 โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

จ านวน 7 โครงการ 

กลยทุธ์ท่ี  4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา จ านวน 

3 โครงการ 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันา

การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ

อาชีวศึกษา  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะของผูต้อบ  เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 

(Checklist) โดยใส่เคร่ืองหมาย ✔ ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี  2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.

2560-2579) ยทุธศาสตร์ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยั

อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ใน 4 กลยทุธ์ โดยแบ่งเป็นแผนงานและโครงการ 

               ตอนท่ี  3 ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 

(พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของ

วทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

  ตอนท่ี 4 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ  

 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจยัจากแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ของ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้

ในการสร้างขอ้ค าถามส าหรับการวจิยั 

 2.เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ใน 4  กล

ยุทธ์ ประกอบดว้ย กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้

หลกัธรรมาภิบาล จ านวน 12 โครงการ   กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ

อาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ จ านวน 6 โครงการ กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริมการ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 7 โครงการ และกลยุทธ์ท่ี  4 

พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา จ านวน 3 โครงการ  และขอ้

ค าถามท่ีเก่ียวกบั ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา ฯ โดยมี

เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานใน 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวม้ากกวา่ร้อยละ 80 ข้ึน

ไปตามเป้าหมายของแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ ใหค้่าผลการด าเนินงานระดบัมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวคิ้ดเป็นร้อยละ 70-79  

ตามเป้าหมายของแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ ใหค้่าผลการด าเนินงานระดบัมาก  

 3  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 60-69 

ตามเป้าหมายของแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ ใหค้่าผลการด าเนินงานระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งร้อยละ 50-59 

ตามเป้าหมายของแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ ใหค้่าผลการด าเนินงานระดบันอ้ย  

 1 หมายถึง มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวน้อ้ยกวา่ร้อยละ 49 ลงไป 

ตามเป้าหมายของแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ใหค้่าผลการด าเนินงานระดบันอ้ยท่ีสุด 3. 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อหา

ค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงคใ์นการวิจยั โดยจะเลือกใชข้อ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป และผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไดค้่า IOC ของแบบสอบถามทุกขอ้

ค าถาม ท่ีค่า 1.00 

 4.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่

ประชากร เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliavility) พบวา่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ .925 

3.4  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดยผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  เพื่อขอความ

ร่วมมือไปยงัสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีเป็นกลุ่มประชากร จ านวน 9 สถาบนั โดย

ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  
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3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 3.5.1 กำรวเิครำะห์ข้อมูล   ด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ใชค้่าร้อยละและความถ่ีส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 
 2. ใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์  
 3. วเิคราะห์เน้ือหาขอ้มูลจากขอ้ค าถามปลายเปิด 

3.5.2  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล   

1. หาค่าร้อยละ 

 2. หาค่าถ่ี   

 3. หาค่าเฉล่ีย  

 4. หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.

2560-2579) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวทิยาลยั

อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นท่ีส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน

ดงัน้ี  

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.

2560-2579) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวทิยาลยั

อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม

แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 

ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 45 คน จ าแนกตาม อายุ 

ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดสถานศึกษา 

 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ(100) 

 25 – 34 ปี 3 6.70 
 35 – 44 ปี 9 20.0 
อายุ 45 – 54 ปี 17 37.8 
 55 – 60 ปี 16 35.6 
 รวม 45 100 

ต าแหน่ง 

ผูอ้  านวยการ/ 
รองผูอ้  านวยการ/
หวัหนา้งาน 

21 46.7 

ครูผูป้ฏิบติังาน 24 53.3 
รวม 45 100 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 4 8.90 
ปริญญาโท 40 88.9 
ปริญญาเอก 1 2.20 

รวม 45 100 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

1  – 5 ปี 2 4.40 
6 – 10ปี 4 8.90 

11 – 15 ปี 11 24.4 
มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 28 62.2 

รวม 45 100 

ขนาดสถานศึกษา 
ใหญ่ 15 33.3 
กลาง 30 66.7 
เล็ก 0 0 
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รวม 45 100 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย ุระหวา่ง 45 – 54 ปี จ านวน17

คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และมีอายุระหวา่ง 55 – 60 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 มีต าแหน่ง

เป็นครูผูป้ฏิบติังาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ/หวัหน้า

งาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดบัการศึกษา ปริญญาโท จ าวนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ

88.9 และปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 มีประสบการณ์ในการณ์ท างาน มากกวา่ 15 

ปี ข้ึนไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และอยูใ่นช่วง 11 – 15 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.4 ขนาดของสถานศึกษา สังกดัขนาดกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7  และสังกดัขนาด

ใหญ่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  

 

ตารางที ่4.2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ที ่1 ด้านพฒันา

ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทีม่ีประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  

การด าเนินงานตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่1  
1.แผนงานในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับทบาทและภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษา 

4.16 1.086 มาก 

2.แผนงานการก าหนดมาตรการการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการอาชีวศึกษาอยา่งเร่งด่วน 

4.20 0.869 มาก 

3.แผนการส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล  

4.33 0.798 มาก 

4.แผนงานการส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
จดัการอาชีวศึกษาดว้ย 

4.24 0.830 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.788 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2  แสดงให้เห็นวา่ การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ดา้นพฒันาระบบการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน

ตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ =4.23 , S.D. = 0.788 ) เรียงตามล าดบัดงัน้ี  แผนการส่งเสริมให้มี

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล (X̅ =4.33 , S.D. = 0.798 )  แผนงานการ

ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา  (X̅ =4.24 , S.D. = 0.830 )   และ

แผนงานการก าหนดมาตรการการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการอาชีวศึกษาอยา่ง

เร่งด่วน  (X̅ =4.20 , S.D. = 0.869 )  

   

ตารางที ่4.3  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ที ่1 ด้านพฒันา

ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทีม่ีประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่1 
ผลการด าเนินงาน 

X̅ S.D. ระดบั 
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 4.53 0.625 มากท่ีสุด 
2.โครงการนวตักรรมทางการบริหารท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
วิทยาลยัและสภาพพื้นท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดั
การศึกษา 

4.47 0.588 มาก 

3.โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในวทิยาลยั 4.27 0.618 มาก 
4.โครงการสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางของวทิยาลยั 4.24 0.609 มาก 
5.โครงการพฒันารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบับริบทของวทิยาลยั 

4.29 0.661 มาก 

6.โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวทิยาลยั 4.27 0.751 มาก 
7.โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวทิยาลยั 

4.38 0.576 มาก 

8.โครงการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของวิทยาลยั (ในกรณีท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU)) 

4.00 0.977 มาก 

9.โครงการสานพลงัประชารัฐดา้นยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ (E2)  4.24 0.743 มาก 
10.โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในวทิยาลยักบัองคก์รเครือข่าย 

4.27 0.720 มาก 
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ภาพรวม 4.30 0.480 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3  แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ดา้นพฒันาระบบการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  โดยภาพรวมมีการด าเนินงาน

ตามโครงการท่ีก าหนดไวอ้ยู่ในระดบัมาก  (X̅=4.30 , S.D. = 0.480 )  เรียงตามล าดบัดงัน้ี โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (X̅=4.53 , S.D. = 0.625 )  โครงการนวตักรรม

ทางการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของวิทยาลยัและสภาพพื้นท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการศึกษา (X̅=4.47 , S.D. = 0.588 )   และโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อให้

ไดม้าตรฐานการอาชีวศึกษาของวทิยาลยั(X̅=4.38 , S.D = 0.576 )    

 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม

การสร้างนวตักรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทีส่อดคล้องรองรับกบัการพฒันาประเทศ   

การด าเนินงานตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่2  
1.แผนงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ี
สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

4.07 0.539 มาก 

2.แผนงานการพฒันานวตักรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

4.13 0.588 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.550 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ    โดยภาพรวมมี

การด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ =4.10 , S.D. = 0.550 )  เรียงตามล าดบัดงัน้ี แผนงาน

การพฒันานวตักรรมด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกบัการพฒันา

ประเทศ (X̅ =4.13 , S.D. = 0.588 )  และแผนงานพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ (X̅ =4.07 , S.D. = 0.539 )   
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม

การสร้างนวตักรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทีส่อดคล้องรองรับกบัการพฒันาประเทศ   

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่2 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 
1.โครงการพฒันาศกัยภาพเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวทิยาลยั 4.29 0.626 มาก 
2.โครงการพฒันาคุณภาพของวทิยาลยัสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 4.31 0.633 มาก 
3.โครงการยกระดบัคุณภาพวทิยาลยัสู่มาตรฐานสากล 4.16 0.706 มาก 
4.โครงการสร้างเสริมคุณภาพวิทยาลยัให้ไดม้าตรฐานอาชีวศึกษา 
(ในกรณีวทิยาลยัขนาดเล็ก) 

4.07 1.074 มาก 

5.โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาท่ี
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อ
เป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 

4.42 0.657 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.566 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5  แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ  โดยภาพรวมมี

การด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไวอ้ยูใ่นระดบัมาก  (X̅=4.25 , S.D. = 0.566 )  เรียงตามล าดบั

ดงัน้ี โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองภาคการผลิตและบริการ

ใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต (X̅=4.42 , S.D. = 

0.657 ) โครงการพฒันาคุณภาพของวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (X̅=4.31 , S.D. = 0.633 ) 

และโครงการพฒันาศกัยภาพเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวทิยาลยั (X̅=4.29 , S.D. = 0.626 ) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    

การด าเนินงานตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่3 
1.แผนงานในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษาพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ี
สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

4.13 0.726 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.726 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6  แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 1 แผนงาน มีการด าเนินงานตาม

แผนงานอยูใ่น ระดบัมาก  (X̅ =4.13 , S.D. = 0.726 )  

 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่3 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 
1.โครงการจัดการศึกษาแบบเ รียนร่วมระหว่างหลัก สูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)ในวทิยาลยั 

3.71 0.990 มาก 

2.โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของวทิยาลยั 

3.91 0.793 มาก 

3.โครงการความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการจดัการศึกษา
ของวทิยาลยั 

3.98 0.499 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.760 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7  แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามโครงการ

ท่ีก าหนดอยู่ในระดบัมาก  (X̅=3.87 , S.D. = 0.760) เรียงตามล าดบัดงัน้ี โครงการความร่วมมือกบั
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ภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของวิทยาลยั (X̅=3.98 , S.D. = 0.499 )โครงการความร่วมมือ

กบัต่างประเทศเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของวิทยาลยั (X̅=3.91 , S.D. = 0.793) และโครงการจดั

การศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ใน

วทิยาลยั (X̅=3.71 , S.D.= 0.990)    

 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนา

ระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  

การด าเนินงานตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่4 
1.แผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของ
สถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

4.07 0.539 มาก 

2.แผนการส่งเสริมการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.04 0.475 มาก 

3.แผนการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยกระดบัคุณภาพใหไ้ด้
คุณภาพตามมาตรฐาน 

4.04 0.475 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.460 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ ท่ี 4 พฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่น 

ระดบัมาก  (X̅ =4.05 , S.D. = 0.460 )  เรียงตามล าดับดงัน้ี แผนการพฒันาระบบประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษาของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (X̅ =4.07 , S.D. = 0.539 ) แผนการส่งเสริมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

และแผนการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการยกระดบัคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน (X̅ 

=4.04 , S.D. = 0.475 )   
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา

ระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 

1.โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
วทิยาลยั แบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 

3.87 1.079 มาก 

2.โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในวิทยาลยั เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและ
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

4.20 0.625 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.757 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า ระดบัการด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาระบบ

ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตาม

โครงการท่ีก าหนดไวอ้ยู่ในระดับมาก  (X̅=4.03 , S.D. = 0.757)  เรียงตามล าดับดังน้ี โครงการ

ส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในวิทยาลยั เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐาน

ใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน(X̅=4.20,S.D. = 0.625)   
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

�̅� S.D. ระดับ 
1.โครงการท่ีระดบันโยบายก าหนดให้บางโครงการไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพจริงของวทิยาลยั 

3.87 0.726 มาก 

2. การสนบัสนุนจากหน่วยงานระดบันโยบายไม่ต่อเน่ือง/ล่าชา้ 3.89 0.745 มาก 
3.บุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัในการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้ 

3.84 0.796 มาก 

4.ขาดการช้ีแจง/ประชุมให้บุคลากรของวิทยาลยัรับรู้ในเป้าหมาย
ของยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้ 

3.87 0.944 มาก 

5.ขาดความพร้อมในส่วนของบุคลากรผูรั้บผดิชอบของวทิยาลยั 3.71 1.014 มาก 
6. ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานระดับ
นโยบาย 

3.87 0.991 มาก 

7. ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานจากวทิยาลยั 3.82 0.886 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.741 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ

อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการ

อาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  โดยภาพรวมมีระดับ

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  (X̅ =3.84 , S.D. = 0.741 ) เรียงตามล าดับ 

ดงัน้ี การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับนโยบายไม่ต่อเน่ือง/ล่าช้า (X̅ =3.89)  โครงการท่ีระดับ

นโยบายก าหนดใหบ้างโครงการไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของวิทยาลยั   ขาดการช้ีแจง/ประชุมให้
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บุคลากรของวทิยาลยัรับรู้ในเป้าหมายของยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้  และขาดงบประมาณ

สนบัสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานระดบันโยบาย (X̅ =3.87)   

 

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560 -2579) 

ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ทีม่ีขนาดแตกต่างกนั 

การด าเนินงาน ขนาด n �̅� 𝐒. 𝐃. t Sig 

1 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 1 
ใหญ่ 15 4.30 0.663 0.398 0.603 

กลาง 30 4.20 0.852   

2 
การด าเนินงานตามโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 1 

ใหญ่ 15 4.37 0.417 0.766 0.977 

กลาง 30 4.26 0.510   

3 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 2 
ใหญ่ 15 4.07 0.594 -0.285 0.986 

กลาง 30 4.12 0.536   

4 
การด าเนินงานตามโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 2 

ใหญ่ 15 4.25 0.573 0.037 0.725 

กลาง 30 4.24 0.572   

5 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 3 
ใหญ่ 15 4.33 0.488 1.317 0.970 

กลาง 30 4.03 0.809   

6 การด าเนินงานตามโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 3 

ใหญ่ 15 3.87 0.588 0.000 0.778 

กลาง 30 3.87 0.766   

7 
การด าเนินงานตามโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 4 

ใหญ่ 15 4.13 0.516 0.837 0.184 

กลาง 30 4.01 0.433   

8 
การด าเนินงานตามโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 4 

ใหญ่ 15 3.90 0.784 -0.833 0.528 

กลาง 30 4.10 0.747   

 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นวา่การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
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4.4 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล   

 -ระบบการบริหารจดัการตอ้งชดัเจน เนน้การท างานเป็นทีม     1 

 -ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหย้ดึความถูกตอ้ง ตามระเบียบกฎหมาย 1  

 -ระบบการบริหารจดัการควรมีการตรวจสอบชดัเจน โปร่งใส 1 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกบัการ

พฒันาประเทศ   

 - ควรขยายการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคีใหม้ากข้ึน 1 

 - ควรสนบัสนุน และร่วมมือกบัรัฐบาลในการพฒันาต่อยอด นวตักรรม 1 

 - ส่งเสริมให้ครู และบุคลากร สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆสอดคล้องรองรับกับการพฒันา

ประเทศ 1 

กลยทุธ์ ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

 -วทิยาลยัควรขยายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 2 

กลยทุธ์ ท่ี 4 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 -ระบบประกนัคุณภาพภายในตอ้งไดรั้บร่วมมือกนัทุกฝ่าย และควรท างานใหเ้ป็นปัจจุบนั 1 

 -ในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาควรมีความพร้อมในทุกดา้นเพื่อคุณภาพการศึกษา 1 

  -ควรส่งเสริมการประกนัคุณภาพ ในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 1 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-
2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก                   
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560 -
2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  และ 3.เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาด
ต่างกัน การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  จ  านวน 9 วิทยาลยั ไดแ้ก่ 1.วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี  2.วิทยาลยัเทคนิคสัต
หีบ  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)           
5.วทิยาลยัเทคนิคระยอง  6.วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพุด  7.วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย  8.วทิยาลยัเทคนิค
จนัทบุรี   9.วิทยาลัยเทคนิคตราด  โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล คือ 1. ผูบ้ริหารและรองหัวหน้างานด้าน
นโยบายและแผนงาน 2.ครูผูป้ฏิบติังาน จ านวนสถาบนัละ 5 คน รวม  45 คน และไดข้อ้มูลกลบัมา
ทั้งส้ิน คิดเป็น ร้อยละ 100  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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5.1 สรุปผลการศึกษาวจัิย 
 5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกไดด้งัน้ี 
  อายุ ระหวา่ง 45 – 54 ปี จ  านวน17คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และมีอายุระหวา่ง 55 – 
60 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  
  ต าแหน่งเป็นครูผูป้ฏิบติังาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผูอ้  านวยการ/
รองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้งาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 
  ระดบัการศึกษา ปริญญาโท จ าวนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ88.9 และปริญญาตรี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  
  ประสบการณ์ในการณ์ท างาน มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.2 และอยู่ในช่วง 11 – 15 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ขนาดของสถานศึกษา สังกดั
ขนาดกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7  และสังกดัขนาดใหญ่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 
  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
(พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของ
วทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  
   
  1.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 1 ดา้น
พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล พบว่า โดย
ภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ใน ระดบัมาก (X̅ =4.23 , S.D. = 0.788) เรียงตามล าดับ 
ดงัน้ี แผนการส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล (X̅ =4.33 , 
S.D. = 0.798 )  แผนงานการส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาดว้ย  
(X̅ =4.24 , S.D. = 0.830 ) และแผนงานการก าหนดมาตรการการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษาอยา่งเร่งด่วน (X̅ =4.20 , S.D. = 0.869 )      
   2.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยทุธ์ท่ี 1 ดา้น
พฒันาระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล พบว่า โดย
ภาพรวมมีการด าเนินงานตามโครงการอยู่ในระดบัมาก  (X̅=4.30 , S.D.= 0.480 ) เรียงตามล าดับ 
ดงัน้ี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (X̅=4.53 , S.D. = 0.625 ) โครงการ
นวตักรรมทางการบริหารท่ีสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยและสภาพพื้นท่ีชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  (X̅=4.47 , S.D. = 0.588 ) และโครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานการอาชีวศึกษาของวทิยาลยั(X̅=4.38 , S.D. = 0.576 )      



 

 

 

86 
 

  3.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ท่ี 2 
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 
พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.10, S.D. = 0.550) เรียง
ตามล าดบัดงัน้ี แผนงานการพฒันานวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
รองรับการพฒันาประเทศ (X̅ =4.13, S.D. = 0.588)   และแผนงานการพฒันานวตักรรมด้านการ
จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ (X̅ =4.07, S.D. = 0.539)    
  4. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ    
พบวา่ โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามโครงการ อยูใ่น ระดบัมาก  (X̅=4.25 , S.D. = 0.566 )  เรียง
ตามล าดบั ดงัน้ี โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองภาคการผลิต
และบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต (X̅=4.42 
, S.D. = 0.657) โครงการพฒันาคุณภาพของวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (X̅=4.31 , S.D. = 
0.633 ) และโครงการพฒันาศกัยภาพเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวทิยาลยั (X̅=4.29 , S.D. = 0.626 ) 
  5. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ ท่ี 3 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 1 แผนงาน มีการ
ด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่น ระดบัมาก (X̅ =4.13, S.D. = 0.726 ) 
  6.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดอยู่ในระดบัมาก  (X̅=3.87 , S.D. = 0.760) เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
โครงการความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของวทิยาลยั (X̅=3.98 , S.D. = 0.499 
)โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของวิทยาลยั (X̅=3.91 , S.D. = 
0.793) และโครงการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา)ในวทิยาลยั (X̅=3.71 , S.D. = 0.990)   
  7. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ ท่ี 4 
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานอยู่ในระดบัมาก  (X̅ =4.05 , S.D. = 0.460 )  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี แผนการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  (X̅ =4.07 , S.D. = 0.539 )  แผนการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  และแผนการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยกระดบัคุณภาพให้
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน (X̅ =4.04 , S.D. = 0.475 )   
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  8.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานตามโครงการ อยูใ่น ระดบัมาก (X̅=4.03 , S.D. = 0.757)  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี โครงการ
ส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในวิทยาลยั เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐาน
ใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน(X̅=4.20,S.D. = 0.625)   
  9.ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก พบวา่ โดย
ภาพรวมมีระดบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  (X̅ =3.84 , S.D. = 0.741 ) 
เรียงตามล าดับ ดังน้ี การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับนโยบายไม่ต่อเน่ือง/ล่าช้า (X̅ =3.89)  
โครงการท่ีระดบันโยบายก าหนดใหบ้างโครงการไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของวิทยาลยั   ขาดการ
ช้ีแจง/ประชุมใหบุ้คลากรของวทิยาลยัรับรู้ในเป้าหมายของยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้  และ
ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานระดบันโยบาย (X̅ =3.87)   
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
 
5.2 การอภิปรายผล  
 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวนัออก ผูว้ิจยัขอน าเสนอเป็นภาพรวม และสรุปผลการวิจยัท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี  
  5.2.1. การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ท่ี 1 ดา้นพฒันาระบบ
การบริหารจดัการอาชีวศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลีกธรรมาภิบาล พบว่าการด าเนินงานตาม
แผนการพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) โดยภาพรวมสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ แผนการส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและโครงการเสรืมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบั
มาก แสดงให้เห็นวา่ สถาบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ใหค้วามส าคญัในการพฒันาระบบ
บริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาลกบัการศึกษา(Good Governance) การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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นับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 เพราะจะช่วยให้มีการบริหารงานของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดหลักการท างานท่ีมีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่าและน าหลกัการเหล่าน้ีมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษาและทุกส่วนงาน และยงัมีการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในวิทยาลยัอาชีวศึกษาทุกแห่งอีกดว้ย ยอ่มจะช่วยให้การท างานร่วมกนั
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสถาบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ในภาพรวมสามารถ
พฒันาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการปฏิรูปการบริหารงานในทุกส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยยึดหลกัการของธรรมาภิบาลในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้กบังานวิจยั
ของ วรียทุธ์ สุดสมบูรณ์ และคณะ (2547) การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนววคิด “ปัญจะปฏิรูป” 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบว่า การบริหาร
อาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด “ปัญจะปฏิรูป”  ประกอบดว้ย การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูป
การเรียนรู้ การปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา การปฏิรูปครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา โดยภาพรวม และทุกองค์ประกอบอยู่
ในระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี การศึกษา การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการจดัการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหาร
ทรัพยากร และการปฏิรูประบบบุคลากรการอาชีวศึกษา ตามล าดบั   

  5.2.2. การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม
การสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ พบวา่ มี
การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการครบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.
2560-2579) โดยภาพรวมสถาบวัทิยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก มีการด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีแผนงานการพฒันานวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบั
การพฒันาประเทศ และโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองภาค
การผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 
แสดงให้เห็นวา่ สถาบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ให้ความส าคญัในการพฒันานวตักรรม
ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและไดจ้ดัใหมี้โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลงัคนดา้น
อาชีวศึกษาท่ีตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคตท่ีตอบสนองกับภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษา ในการจดัการ
อาชีวศึกษามีภารกิจท่ีส าคญั ในเร่ืองความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถในดา้นวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ในดา้นวิชาชีพเพื่อการประกอบ
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อาชีพอิสระ และคุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูส้ าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมติการ
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (2561) ท่ีไดมี้การจดัตั้งสถาบนัการสอนและการเรียนรู้จงัหวดัระยอง 
Rayong Teaching and Learning Academy ท่ี เป็นนวัตกรรมกรศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ บุคลากร หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจดัการศึกษาท่ีตอบโจทย์
บริบทจงัหวดัระยอง ความตอ้งการและความแตกต่างทาทงสังคม สร้างความเป็นผูน้ าและตน้แบ
การจัดการศึกษา เป็นองค์กรณ์ลักษณะ Business Model ตลอดจนการสร้างผู ้น ากล้าเปล่ียน 
สถานศึกษาตน้แบบ 15 แห่ง ดว้ยนวตักรรมการศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษา 
เร่ิมตน้จากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ท าให้นกัเรียนมีพื้นท่ีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต พฒันาการ และสมรรถนะท่ีส าคญั ในบริบทของจงัหวดัระยอง 
เมืองดิจิทลั เมืองน่าอยู ่ท่ีเป็นสถาบนัน าร่องของกลุ่มสถาบนัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก จึง
ส่งผลให้สถาบันอ่ืนๆได้ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  5.2.3. การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา พบว่า มีแผนงานและโครงการครบตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบั
มาก มีแผนงานในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาพฒันา
นวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ และโครงการ
ความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของวทิยาลยั แสดงให้เห็นวา่ สถาบนัวทิยาลยั
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นสถานศึกษา ท่ีจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งเป็น
การจดัการศึกษาในดา้นวชิาชีพสอดคลอ้ง กบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและ
พฒันาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู ้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติั
หรือประกอบอาชีพอิสระ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษา พฒันานวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษา มีความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาของวทิยาลยัใหมี้คุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของสถานประกอบการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยั แววตา พูลสวสัด์ิ และคณะ  (2561) การบริหารจดัการการอาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัยุคการศึกษาไทย 4.0 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  ท่ี
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พบว่า การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในยุคการศึกษาไทย  4.0 ให้มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาในทุกมิติ ภายใต้หลักการบริหารแบบ POLC อันได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Control) โดยมี
การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ดา้นคือ ยทุธศาสตร์ดา้น
ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ด้านความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการ
ภายใน และยทุธศาสตร์ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ตามล าดบั 
  5.2.4. การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการในกลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา พบวา่ มีแผนงานและโครงการครบตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบั
มาก มีแผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และโครงการส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาใน
วทิยาลยั เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้
สู่ตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นวา่ สถาบนัวทิยาลยัอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกใหค้วามส าคญักบัระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยมีการด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาใน
วทิยาลยั เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานใหมี้สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้
สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงเป็นไปตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) หมวด 6 กล่าวถึง
หลกัการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยแยกเป็นระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
และการประกนัคุณภาพภายนอก ในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
  5.2.5. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก โดยภาพรวมมีระดบั
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 1.การสนบัสนุนจากหน่วยงานระดบั
นโยบายไม่ต่อเน่ือง/ล่าช้า  2.โครงการท่ีระดบันโยบายก าหนดให้บางโครงการไม่สอดคล้องกบั
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สภาพจริงของวิทยาลัย   3.ขาดการช้ีแจง/ประชุมให้บุคลากรของวิทยาลยัรับรู้ในเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้  4.ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานระดบั
นโยบาย แสดงให้เห็นว่า ปัญหาทั้ ง 4 ข้อข้างต้น ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
อาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  เน่ืองจากในการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จจะตอ้งมีปัจจยัสนบัสนุนการด าเนินงานหลายปัจจยั ตั้งแต่การสนบัสนุนจาก
ภาครัฐท่ีตอ้งมีส่ือสารนโยบาย ความตอ้งการต่างๆให้สถานศึกษาดรั้บรู้อย่างชดัเจน อีกทั้งความ
ต่อเน่ืองของนโยบายนั้นๆ โครงการท่ีก าหนดจากหน่วยงานระดบันโยบายบางโครงการอาจจะไม่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาก็มีความส าคญัประการหน่ึง เพราะการท างานจะตอ้งท าด้วยความร่วมแรงร่วมใจ มี
ความเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ ทุกคนมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีส าคญัอีกอย่างคือ งบประมาณ
สนบัสนุนในการด าเนินงานท่ีตอ้งพอเพียงและสามารถน ามาใชไ้ดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด ทั้งหมดน้ี
เป็นประเด็นปัญหาท่ีสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกน าเสนอ หากไดรั้บการแกไ้ข ก็จะส่งผล
ดีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้รการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการอาชีวศึกษา ซ่ึง
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. (2559) ประเทศไทยยงัประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกดา้น อาทิ คุณภาพคนต่างทั้งใน 

ด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมก็นบัวา่มีความ ล่าชา้ มีการ
ลงทุนในการวิจยัและพฒันาน้อยไม่เพียงพอ การวิจยัท่ีด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ย่างคุม้ค่า และการพฒันานวตักรรมมีน้อย ปัญหาดงักล่าว
ขา้งต้นส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจากปัญหาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีประสิทธิภาพต่างขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการด าเนินงานเพื่อการพฒันาท่ีขาดความต่อเน่ือง ประกอบ
กับภาครัฐมีโครงสร้างท่ีใหญ่และซับซ้อนข้ึน มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงข้ึนอย่าง ต่อเน่ือง 
กระบวนการจดัสรรงบประมาณใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ซ่ึงไม่ทนักบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของ ประชาชน การใช้จ่ายงบประมาณยงัไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร ภาครัฐ
ขาดการ พฒันาเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนและขาดการพฒันาระบบการฝึกอบรมบุคลากรท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของการ เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชัน่ไดข้ยายวงกวา้งทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  
 1. ในการด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ในโครงการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่าง
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในวทิยาลยั พบวา่ แมจ้ะมีการด าเนินงาน
ตามแผน แต่ระดับการปฏิบติังานมีค่าคะแนนไม่มากนัก ดังนั้นสถาบนัควรพิจารณา ปรับปรุง 
พฒันา และติดตามประเมินผลโครงการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) ในวทิยาลยัใหช้ดัเจนและเป็นระบบมากข้ึน  
 2. การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวข้องกบักลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาระบบประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพวิทยาลยั แบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) พบวา่ แมจ้ะมีการด าเนินงานตามแผน 
แต่ระดบัการปฏิบติังานมีค่าคะแนนไม่มากนกั ดงันั้นสถาบนัควรส่งเสริม ความรู้ และวธีิการให้กบั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อจะได ้พฒันาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพวิทยาลยั แบบออนไลน์สู่
มาตรฐานสากล (APACC) ให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3.ผลจากการวิจยั พบว่า วิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ทั้ง 9 
สถาบนั มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ในทุก
ประเด็น ดังนั้ นหน่วยงานระดับนโยบายควรมีความชัดเจนในด้านการสนับสนุน อาทิเช่น 
งบประมาณ การให้ขอ้มูล เปิดโอกาสให้สถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอโครงการต่างๆให้
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของวิทยาลยั เพื่อร่วมกนัแกไ้ขประเด็นปัญหาต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรมและ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการต่อไป 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
  1. ควรมีการศึกษาผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการในภาพรวมของวทิยาลยัอาชีวศึกษาอ่ืนๆ 
  2.ควรมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) เพื่อจะไดแ้นวทางในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข
ปัญหาของอาชีวศึกษาทั้งประเทศ 
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เคร่ืองมืองานวจัิย 

เร่ือง การด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออก 

********************************** 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน  

1. อาย ุ

  1. 25-34 ปี   2. 35-44 ปี 

  3. 45-54 ปี   4. 55-60 ปี 

2.ต าแหน่ง 

   1. ผูอ้  านวยการ  2. รองผูอ้  านวยการ 

 3. ระดบัการศึกษา 

    1. ปริญญาตรี   2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

  1.  1-5 ปี    2. 6-10 ปี 

  3. 11-15 ปี    4. มากกว่า 15 ปีข้ึนไป 

5. ขนาดสถานศึกษา 

   1. ใหญ่   2. กลาง   3. เลก็ 
 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ดา้นการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออก 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงท่ีวิทยาลัยของท่านได้ด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579)   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษา  และเพิ่มเติมขอ้มูลตามความเป็นจริง 
ในส่วนการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ใหท่้านประเมินผลการด าเนินงานใน 5 ระดบั ดงัน้ี 
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5  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัมากท่ีสุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป  

4  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัมาก หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวคิ้ดเป็น
ร้อยละ 70-79   

3  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบัปานกลาง หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้
คิดเป็นร้อยละ 60-69 

2  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบันอ้ย หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไวคิ้ดเป็น
ร้อยละ 50-59 

1  หมายถึง  มีการด าเนินงานระดบันอ้ยท่ีสุด หรือด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้
นอ้ยกว่าร้อยละ 49 ลงไป 

 
กลยุทธ์ที่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล   มีการ
ด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.เป้าหมาย-สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก        
ธรรมาภิบาล    
  1.มีระบบในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล    
                                   ระบุ
....................................................................................................................................................................... 

2.ไม่มีระบบในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกั             
ธรรมาภิบาลเน่ืองจาก 

....................................................................................................................................................................... 
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รายการ การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
5 4 3 2 1 

แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 1 ของวิทยาลยั 
1.วิทยาลยัมีแผนงานในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับทบาทและภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษา 

     

2.วิทยาลยัมีแผนงานการก าหนดมาตรการการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการอาชีวศึกษาอยา่งเร่งด่วน 

     

3.วิทยาลยัมีแผนการส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล  

     

4.วิทยาลยัมีแผนงานการส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
จดัการอาชีวศึกษาดว้ย 

     

การด าเนินงานตามโครงการที่เกีย่วข้องกบักลยุทธ์ที่ 1 ของวทิยาลยั 
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล      
2.โครงการนวตักรรมทางการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของวิทยาลยั
และสภาพพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

     

3.โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลยั      
4.โครงการสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางของวิทยาลยั      
5.โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบับริบทของวิทยาลยั 

     

6.โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวิทยาลยั      
7.โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลยั 

     

8.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  (ในกรณีท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือและพฒันาพิเศษอยา่งเร่งด่วน (ICU)) 

     

9.โครงการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ของ
วิทยาลยั 

     

10.โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
วิทยาลยักบัองคก์รเครือข่าย 

     

11.โครงการอ่ืน(ระบุ)....................................................................................      
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กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ  
มีการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.เป้าหมาย—นวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

1.มีนวตักรรมการบริหารจดัการฯ ระบุ
.......................................................................................................................................................... 

2.ไม่มีนวตักรรมการบริหารจดัการฯ เน่ืองจาก
.......................................................................................................................................................... 

 
รายการ การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ของวทิยาลยั 
1.วิทยาลยัมีแผนงานพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ี
สอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

     

2.วิทยาลัยมีแผนงานการพฒันานวตักรรมด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 

     

การด าเนินงานตามโครงการที่เกีย่วข้องกบักลยุทธ์ที่ 2 ของวทิยาลยั 
1.โครงการพฒันาศกัยภาพเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัวิทยาลยั      
2.โครงการพฒันาคุณภาพของวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง      
3.โครงการยกระดบัคุณภาพวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล      
4.โครงการสร้างเสริมคุณภาพวิทยาลยัให้ไดม้าตรฐานอาชีวศึกษา (ใน
กรณีวิทยาลยัขนาดเลก็) 

     

5.โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาท่ีตอบสนอง
ภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก  เพื่อเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 

     

6.โครงการอ่ืน(ระบุ)............................................................................. 
………………………………………………………………………... 
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กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   มีการด าเนินงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.เป้าหมาย- เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของ
สถานศึกษาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพื้นท่ี  

1.มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาฯ ระบุ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาฯ เน่ืองจาก
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
รายการ การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

5 4 3 2 1 
แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 3 ของวทิยาลยั 
1.วิทยาลัยมีแผนงานในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัการพฒันาประเทศ 
 
 

     

การด าเนินงานตามโครงการที่เกีย่วข้องกบักลยุทธ์ที่ 3 ของวทิยาลยั 
1.โครงการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ในวิทยาลยั 

     

2.โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลยั 

     

3.โครงการความร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาของ
วิทยาลยั 

     

6.โครงการอ่ืน(ระบุ)............................................................................. 
………………………………………………………………………... 
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กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  มีการด าเนินงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.เป้าหมาย- วิทยาลยัมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถาบนั 
1.มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลยัในทุกระดบั  ระบุ

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
2.ไม่มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในฯ เน่ืองจาก

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
 

รายการ การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
5 4 3 2 1 

แผนงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ของวทิยาลยั 
1.วิทยาลัยมีแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

     

2.วิทยาลยัมีแผนการส่งเสริมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ 

     

3.วิทยาลยัมีแผนการส่งเสริมให้สถานศึกษาไดรั้บการยกระดบัคุณภาพ
ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน 

     

การด าเนินงานตามโครงการที่เกีย่วข้องกบักลยุทธ์ที่ 4 ของวทิยาลยั 
1.โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพวิทยาลยั 
แบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 

     

2.โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

     

3.โครงการอ่ืน(ระบุ)............................................................................. 
………………………………………………………………………... 
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ตอนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก   

รายการ ระดบัของปัญหาและอุปสรรค 
5 4 3 2 1 

1.โครงการท่ีระดบันโยบายก าหนดให้บางโครงการไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพจริงของวิทยาลยั 

     

2. การสนบัสนุนจากหน่วยงานระดบันโยบายไม่ต่อเน่ือง/ล่าชา้      
3.บุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัในการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้ 

     

4.ขาดการช้ีแจง/ประชุมให้บุคลากรของวิทยาลยัรับรู้ในเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ในกลยทุธ์ทั้ง 4 ขอ้ 

     

5.ขาดความพร้อมในส่วนของบุคลากรผูรั้บผดิชอบของวิทยาลยั      
6. ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานระดับ
นโยบาย 

     

7. ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานจากวิทยาลยั      
8.อ่ืนๆระบุ....................................................................................... 
........................................................................................................ 

     

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนพฒันาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

-กลยุทธ์ที่1 พฒันาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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-กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกบัการพฒันา

ประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................………………………………………… 

-กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

-กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 

ปุณนภา  พงษสิ์น ผูว้ิจยั 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสยาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 รายช่ือวทิยาลยัท่ีขออนุญาตทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก จ 

การวเิคราะห์ค่าความเท่ียงตรง(Validity) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 

การวเิคราะห์ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน ร้อยละ 

1. อายุ   

25 – 34 ปี 3 6.7 

35 – 44 ปี 9 20.0 

45 – 54 ปี 17 37.8 

55 – 60 ปี 16 35.6 

รวม 45 100 

 

ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน ร้อยละ 

2. ต าแหน่ง   

ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ/

หวัหนา้งาน 
21 46.7 

ครูผูป้ฏิบติังาน 24 53.3 

รวม 45 100 

 

ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 4 8.9 

ปริญญาโท 40 88.9 

ปริญญาเอก 1 2.2 

รวม 45 100 
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ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน ร้อยละ 

4. ประสบการณ์ในการท างาน   

1 – 5 ปี 2 4.4 

6 – 10 ปี 4 8.9 

11 – 15 ปี 11 24.4 

มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 28 62.2 

รวม 45 100 

 

ขอ้มูลทัว่ไป   จ  านวน ร้อยละ 

5. ขนาดสถานศึกษา   

ใหญ่ 15 33.3 

กลาง 30 66.7 

เล็ก 0 0 

รวม 45 100 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการด าเนินงาน 

รายการ   จ  านวน ร้อยละ 

กลยุทธ์ที ่1   

มี 45 100 

ไม่มี 0 0 

รวม 45 100 

 

รายการ   จ  านวน ร้อยละ 

กลยุทธ์ที ่2   

มี 45 100 

ไม่มี 0 0 

รวม 45 100 

 

รายการ   จ  านวน ร้อยละ 

กลยุทธ์ที ่3   

มี 45 100 

ไม่มี 0 0 

รวม 45 100 
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รายการ   จ  านวน ร้อยละ 

กลยุทธ์ที ่4   

มี 45 100 

ไม่มี 0 0 

รวม 45 100 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่1 ของวทิยาลยั 

ดา้นท่ี รายการ N = 45   

�̅�  𝑠. 𝑑 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่1 
1.  4.16 1.086   
2.  4.20 0.869   
3.  4.33 0.798   
4.  4.24 0.830   
 รวม 4.23 0.788   

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่1 ของวทิยาลยั 
1.  4.53 0.625   
2.  4.47 0.588   
3.  4.27 0.618   
4.  4.24 0.609   
5.  4.29 0.661   
6.  4.27 0.751   
7.  4.38 0.576   
8.  4.00 0.977   
9.  4.24 0.743   

10.  4.27 0.720   
 รวม 4.30 0.480   
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แผนงานตามกลยุทธ์ที ่2 ของวทิยาลยั 

ดา้นท่ี รายการ N = 45   

�̅�  𝑠. 𝑑 

แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 2 
1.  4.07 0.539   
2.  4.13 0.588   
 รวม 4.10 0.550   

การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 2 ของวทิยาลยั 
1.  4.29 0.626   
2.  4.31 0.633   
3.  4.16 0.706   
4.  4.07 1.074   
5.  4.42 0.657   
 รวม 4.25 0.566   

 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่3 ของวทิยาลยั 

ดา้นท่ี รายการ N = 45   

�̅�  𝑠. 𝑑 

แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 3 
1.  4.13 0.726   

การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ท่ี 3 ของวทิยาลยั 
1.  3.71 1.199   
2.  3.91 0.793   
3.  3.98 0.499   
 รวม 3.87 0.705   
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แผนงานตามกลยุทธ์ที ่4 ของวทิยาลยั 

ดา้นท่ี รายการ N = 45   

�̅�  𝑠. 𝑑 

แผนงานตามกลยุทธ์ที ่4 
1.  4.07 0.539   
2.  4.04 0.475   
3.  4.04 0.475   
 รวม 4.05 0.460   

การด าเนินงานตามโครงการทีเ่กีย่วข้องกบักลยุทธ์ที ่4 ของวทิยาลยั 
1.  3.87 1.079   
2.  4.20 0.625   
 รวม 4.03 0.757   

 

 

ตอนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ดา้นท่ี รายการ N = 45   

�̅�  𝑠. 𝑑 

1.  3.87 0.726   
2.  3.89 0.745   
3.  3.84 0.796   
4.  3.87 0.944   
5.  3.71 1.014   
6.  3.87 0.991   
7.  3.82 0.886   
 รวม 3.84 0.741   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามขนาดของโรงเรียน 
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รายการ ตวัแปร n �̅� 𝑠. 𝑑 t Sig 
1 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 1 โดยรวม ใหญ่ 0.100 1 0.100 0.158 0.693 
 กลาง 27.200 43 0.633     
 เลก็ 27.300 44       

2 การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลยทุธ์ท่ี 1 ของวิทยาลยั โดยรวม 

ใหญ่ 0.136 1 0.136 0.586 0.448 
 กลาง 9.983 43 0.232     
 เลก็ 10.119 44       

3 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 2 โดยรวม ใหญ่ 0.025 1 0.025 0.081 0.777 
 กลาง 13.275 43 0.309     
 เลก็ 13.300 44       

4 การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลยทุธ์ท่ี 2 ของวิทยาลยั โดยรวม 

ใหญ่ 0.000 1 0.000 0.001 0.971 
 กลาง 14.092 43 0.328     
 เลก็ 14.092 44       

5 แผนงานตามกลยทุธ์ท่ี 3 โดยรวม ใหญ่ 0.900 1 0.900 1.735 0.195 
 กลาง 22.300 43 0.519     
 เลก็ 23.200 44       

6 การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลยทุธ์ท่ี 3 ของวิทยาลยั โดยรวม 

ใหญ่ 0.000 1 0.000 0.000 1.000 
 กลาง 21.867 43 0.509     
 เลก็ 21.867 44       

7 การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลยทุธ์ท่ี 4 ของวิทยาลยั โดยรวม 

ใหญ่ 0.149 1 0.149 0.700 0.407 
 กลาง 9.174 43 0.213     
 เลก็ 9.323 44       

8 การด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลยทุธ์ท่ี 4 ของวิทยาลยั โดยรวม 

ใหญ่ 0.400 1 0.400 0.694 0.410 
 กลาง 24.800 43 0.577     
 เลก็ 25.200 44       

9 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
โดยรวม 

ใหญ่ 0.294 1 0.294 0.530 0.471 
 กลาง 23.853 43 0.555     
 เลก็ 24.147 44       
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สมุทรปราการ 

ทีท่ ำงำน สถาบนัสอนยมินาสติกส าหรับเด็ก Power Kids Gym Bangkok  1011                 

ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260                           

โทร. 083-138-3883 

ประวตัิกำรศึกษำ  

พ.ศ.2540 – 2545 ศึกษาระดบัประถมศึกษา ท่ีโรงเรียนอนุบาลเบญจลกัษ ์               

จงัหวดัศรีสะเกษ 

พ.ศ.2546 – 2551 ศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ท่ีโรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา                

จงัหวดัศรีสะเกษ 
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