
A. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ  
   ฉบับที่ 12  
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ  
4. ยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
   คณะกรรมการการ 
   อาชีวศึกษา 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   สถาบันการอาชวีศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ของสถาบันการ 
   อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
7. โครงการ/กิจกรรม ของ 
   สถาบันฯ และสถานศึกษา  
   โครงการหลกัจ านวน 74 โครงการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

B. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

F. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

D. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

C. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี โครงการ 

D3 ยุทธศาสตร์ที่ 9   
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

D2 ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  

และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

D1 ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม 

D2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

D1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 

 

D3.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
D3.2 โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน                     
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
D3.3 โครงการแนะแนวสัญจร 

C1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

C1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งคมแห่ง

การเรยีนรู ้

 
C2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2   

เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 
C3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม First s-curve, New s-curve และประเทศไทย 4.0 

 
 
 

 

 

CF4.1  ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

E2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
จัดให้มีระบบคลังปญัญา (Intelligent Unit) ส าหรับการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 

 

E1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
 

 

E1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

E3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์  

ความเป็นไทย และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

 

F2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

 F1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 6   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 

 F1 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

F3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาสถาบันการอาชวศึกษาให้มรีะบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 

(Modern Management) 
 
 
 

 

 

F4.1  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

 

A2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3   
พัฒนาและขยายความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่าย

ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 

 A1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 

 A1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 
 

A3.2  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคล้องกบั

ตลาดแรงงานในท้องถิ่น ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
 
 

 

 

A3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เร่งรัดการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม

การจัดการศึกษาทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 
 
 

 

 

B1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบโลจิสติกส ์
 B2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีวิจัย  
และนวัตกรรม 

 B3 ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

B1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวจิัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

B2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

 

B3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับ 
การเปลีย่นแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 

B4.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ สู่เชิงพาณิชย ์

 
 
 

 

B4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสรรค์การบรหิาร    

และวิชาชีพสู่ความเป็นเลศิ 
 
 

 

D3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับ
ขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
 

D3.5 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขสร้างรอยย้ิมให้
ประชาชน 
D3.6 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

E4.1 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
E4.2 โครงการสงกรานต์ 
E4.3 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
E4.4 โครงการวันไหว้ครู 
 

E4.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันส าคัญทางศาสนา 
E4.6 โครงการวันลอยกระทง 
E4.7 โครงการแห่เทียนพรรษา 
 

E4.8 โครงการภาษาอาเซียน 
E4.9 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
E4.10 โครงการ Everyday Life English Conversation 

F5.1 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
F5.2 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศหรือ
การบริหารจัดการ 
F5.3 โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้
เชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายนอก 
F5.4 โครงการรัฐจัด
ทุนการศึกษาต่อ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ 
F5.5 โครงการก าหนด
มาตรการให้ครูวิชาชีพ
ได้มีการพัฒนา
สมรรถนะและ
ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
F5.6 โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 
F5.7 โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ครูในการจัดการเรียน
การสอน 
F5.8 โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา 
F5.9 โครงการพัฒนา
ครูในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน 
F5.10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
F5.11 โครงการ
ประเมินความพร้อม
และศักยภาพของ
สถานศึกษาในการเปิด
สอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ 
F5.12 โครงการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ 
F5.13 โครงการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ 
F5.14 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
โครงการสร้งเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ของสถาบัน
การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 

A4.1 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีการปฏิบัติการ 
A4.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
A4.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
A4.4 โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 

A4.5 โครงการสง่เสริมความร่วมมือและพฒันาเครอืข่ายภายใต้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
A4.6 โครงการสง่ครูวิชาชีพฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
A4.7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพฒันาหลักสูตรใหม่เพือ่สนองต่อความต้องการของประเทศ 
A4.8 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกบัภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 

A4.9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่าง
ภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
A4.10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสถาบันฯ 
A4.11 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

B5.1 โครงการ Fix It Center 
B5.2 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
B5.3 โครงการจัดท าโครงงานของนักเรียน นึกศึกษา 
B5.4 โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 
 

B5.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การเขียนบทความทางวิชาการ 
B5.10 โครงการสง่เสริม สนบัสนุนนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรือ
สายปฏฺบัตกิาร และคณาจายเ์ข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและงานวิชาการ 
B5.11 โครงการจัดท าเครือ่งมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ระดบัปรญิญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรอืสายปฏิบัตกิาร ของสถาบันฯ  
 

C5.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
C5.2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือการบริหาร
จัดการ 
C5.3 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้
เชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
C5.4 โครงการรัฐจัด
ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท
และปริญญาเอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่
เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏิบัติการ 
C5.5 โครงการก าหนดมาตรการ
ให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนา
สมรรถนะและประสบการณ์
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
C5.6 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 
C5.7 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของครูในการ
จัดการเรยีนการสอน 
C5.8 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน 
สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา 
C5.9 โครงการพัฒนาครูใน
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน 
C5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
C5.11 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 
C5.12 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 
C5.13 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญาบัตร 
(ฝึกซ้อมย่อย) ภายใต้โครงการ
เตรยีมการรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
C5.14 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 
C5.15 โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
C5.16 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 
ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตัิการฯ 
C5.17 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดท า มคอ.
3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แห่งชาติ TQF:VEd 
สถาบันฯ 
C5.18 โครงการ
เสริมสร้างคุณภาพ
นักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ปฐมนิเทศ)  
C5.19 โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ไหว้ครู) 
C5.20 โครงการสร้าง
ค่านิยมการเรียน
อาชีวศึกษาและการ
สร้างภาพลักษณ์การ
อาชีวศึกษาที่ดีต่อสังคม 
(ปัจฉิมนิเทศ) 
C5.21 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการประกัน
คุณภาพสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
C5.22 โครงการ
ยกระดับมาตรฐาน
ก าลังคนอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีระดับ
ปฏิบัติการ 
 
 

B5.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม 
B5.6 โครงการยกระดับภูมปิัญญาท้องถ่ิน สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย ์ 
B5.7 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. 
B5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา 
(คอศ.2) และรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.3) ระดับ ป.ตรี 
 


