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คํานํา 
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก       

เฉียงเหนือ ๒ นี้ เปนเครื่องมือสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบใหหนวยงาน ในสังกัดทุก

หนวยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร 

นโยบาย  ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุม

การใชจายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ 

                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป        

พ.ศ. 2563 โดยไดจัดทําข้ึนจากการระดมสมอง ของผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ซึ่งมุงเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน 

ประหยัด และถูกตองตามระเบียบทางราชการ ท้ังนี้แผนปฏิบัติการดังกลาว ยังถือเปนเครื่องมือในการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติการ ของหนวยงานดวย 

             ทายนี้ หากแผนปฏิบัติการประจําปนี้ มีสวนหนึ่งสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทําและรวบรวม

แผนปฏิบัติการประจําปนี้ ขอนอมรับแกไข และขออภัยดวย 
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๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนที่ ๑ 
บทนํา 

1. ความเปนมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการ 
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน

ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑและ วิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด (4) ใน
กรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ ประชาชน ใหเปนหนาท่ี 
ของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให
เหมาะสม 

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น 
“ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ สาระสําคัญ

เกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการ
รายไดและรายจายและ ทรัพยากรอื่นท่ีจะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความ เห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให สํานักงบประมาณ ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม แผนปฏิบัติราชการดังกลาว  

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความ 
เห็นชอบจากรัฐมนตร ีมิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น” 

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ จัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 ขอ 4 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 
16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 ภายใน
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้ 

“(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอ
งบประมาณ รายจายประจําปของปงบประมาณตอไป” 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานภาพรวมของกระทรวงใน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และใชเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งเปนไปในทิศทาง เดียวกัน และเกิด
เอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในภาพรวมของภาระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 เพื่อใหผูบริหารทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา นําไปใชเปนเครื่องมือใน 
การบริหารจัดการใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบ 

แนวคิดสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ฉบับนี ้มีขอมูลสําคัญท่ีศึกษา ประกอบดวย 1) รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 3) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ 4) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 6) นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 7) แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 8) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 
15 ป (2555-2569) 9) วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 10) อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  11) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักใน การปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาและการ
เขารับบริการการศึกษา ของประชาชน ไดแก 

หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษา อบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ 

หมวดหนาท่ีของรัฐมาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปน เวลาสิบสองป 
ต้ังแตกอน วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐ ตองดําเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับการดูแลและพัฒนา กอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ สนับสนุนใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการให ประชาชน ไดรับการศึกษาตามความ
ตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก ระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการกํากับ สงเสริม
และสนับสนุน ใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมี บทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการ
ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไป ตามแผนการ ศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาท้ังปวงตองมุง
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัด ของตน และมีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและ
พัฒนา ตามวรรคสอง หรือใหประชาชน ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุน
ทรัพยไดรับการสนับสนุน คาใชจาย ในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ จัดสรรงบประมาณใหแก กองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการ
ใหผูบริจาคทรัพยสิน เขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
กฎหมายดังกลาว อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนด ใหมีการใชจาย
เงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดาน การศึกษาให
เกิดผลดังตอไปนี ้

(1)  ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ การศึกษาตาม
มาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให
สมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

(2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลว เสร็จภายในหนึ่ง
ป นับต้ังแต วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ อาจารย ใหไดผูมี
จิตวิญญาณ แหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผูประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและ
ปรับปรุง โครงสรางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ีดังกลาว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการท่ีมี ความเปนอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
และรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการ ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมในฐานะประธานรัฐสภา ซึ่งคําแถลงในครั้งนี้ไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับการสรางคนยุคใหมในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยมีใจความ ดังนี้ 

ทานประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ตามท่ีไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงต้ังใหกระผมดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 และแตงต้ังรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ียึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยมีความสอดคลองกับหมวด 
5 หนาท่ีของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ พุทธศักราช 2561-2580 เรียบรอยแลว 

คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีรัฐบาล
จะดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี 
และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความพรอมท่ีจะดาเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจ
ไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถ ในการแขงขันสูงข้ึน ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แมวาประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากขณะนี้ปจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศ เปล่ียนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ ท่ีมีความซับซอนสูง 
ท้ังจากภายในและภายนอก ประเทศ การเขาบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในครั้งนี้ จึงเปนการบริหาร
ราชการแผนดินในชวงท่ีสถานการณตางๆ มีความไมแนนอนในทุกมิติ  
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๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ท้ังในดานเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความเส่ียงจากปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการคาระหวาง
ประเทศท่ีมีแนวโนม ท่ีจะสงผลตอเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปจจัยดานการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการ เขาสูสังคมสูงวัย รวมท้ังปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยตอง
ดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทย ไดมีขอผูกพันไวในเวทีโลก 

ประเทศไทยในขณะนี้ถือวาอยูในชวงระยะของการเปล่ียนผานและตองตอสูกับปญหาใหมๆ หลาย
ประการ อาทิ จากการตอสูกับความยากจนในอดีต ก็ไดแปรเปล่ียนเปนการตอสูกับความเหล่ือมลํ้าในหลาก
รูปแบบ เชน ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าของโอกาส และความเหล่ือมลํ้าของรายไดและ
ทรัพยสิน หรือแมแตการตอสูกับความ ไมสงบภายในประเทศในอดีต มาสูการตอสูกับภัยคุกคามท่ีไมมีแบบ
แผนในปจจุบัน ไมวาจะเปนเครือขายยาเสพติดขามชาติ เครือขายการกอการรายขามชาติ โรคระบาด และ
สงครามไซเบอร 

ประเด็นทาทายขางตนเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเส่ียงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาล
จะตองเผชิญไดเปนอยางดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพน จากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง มีการดูแลประชาชนอยางท่ัวถึงแกไขปญหาปากทองและสรางรายไดใหกับ
ประชาชน ใหเพียงพอ ตอการดํารงชีวิต เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า คนไทยในทุกชวงวัย จะมีความพรอมท้ังใน
ดานหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

เราจะรวมกันสราง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไมใช “การเติบโต เชิงปริมาณ” ท้ังนี้ การบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลนี้ จะมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหทันการเปล่ียนแปลง เสริมสราง
ความเขมแข็งและแกไขปญหาท่ียังดํารงอยูของภาคสวนตางๆ ภายในประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมี
ภูมิคุมกันและมีความแข็งแกรง เพียงพอท่ีจะเผชิญกับสถานการณความไมแนนอนจากปจจัยตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถกาวไปขางหนาอยางตอเนือ่งและมีความเขมแข็งในระยะยาว 

นอกจากนี้จะสงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทมากข้ึนในประชาคมโลก และมีบทบาทนําในการ
ขับเคล่ือนความยั่งยืน ในประชาคมโลกผานการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน อันจะทําใหประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยไม
ท้ิงใครไวขางหลัง เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมาย ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

โดยการบรหิารราชการแผนดินในชวง 4 ปของรัฐบาลจะยึด หลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
1. นอมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหลักในการบริหาร

ประเทศ 
2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
4. บูรณาการการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาตางๆ ใน

ลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และทําใหประชาชนคนไทยมี
ความมั่นคง อยูดีมีสุข 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินโดยกําหนด
นโยบายหลัก 12 ดาน คือ 

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายหลักท้ัง 12 ดาน จะเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง 4 ปนี้แต

อยางไรกดี็ สถานการณและปญหาท่ีประเทศกําลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนปญหาปากทองของประชาชนกลุม
ตางๆ สถานการณเศรษฐกิจโลกและการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทําให
รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 12 เรื่อง เพือ่บรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจ 
 
 3.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 ประกอบดวย 11 ดานดังนี ้
 ดานท่ี 1 ดานการเมือง การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขท่ีมีความมั่นคง มีความชอบธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประเทศชาติ บานเมืองและ ประชาชน สรางการมีสวนรวมรูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน พรรค
การเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบได และพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและ รับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธ ี
 ดานท่ี 2 การบริหารราชการแผนดิน มุงสราง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใหภาครัฐไดรับความเช่ือถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust) 
 ดานท่ี 3 ดานกฎหมาย กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรมและขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 ดานท่ี 4 กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการเพื่อ
วางรากฐาน ระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสราง
กระบวนการยุติธรรมท่ีประชาชนเช่ือมั่น และเกิดความรูสึกวาเปนเจาของกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง
ดวยการไดรับปฏิบัติอยางเทาเทียมและไมมีความเหล่ือมลา ในการบังคับใชกฎหมายการสรางระบบการ
สอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตรท่ีประชาชนเช่ือมั่นในความรวดเร็วและถูกตองขจัด วัฒนธรรมองคกรท่ี
เปนอุปสรรคตอการอานวยความยุติธรรมโดยนาเทคโนโลยีมาใชและระบบการลงโทษกับการดูแลสอดสอง 
ผูพนโทษท่ีทาใหสังคม เกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
เอื้อตอการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการ
แขงขันในระดับประเทศ ใหสูงข้ึน (more competitive) มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยาง
ยั่งยืน (more inclusive) มุงเนนการใชระบบ มาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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(more sustainable) ลดความเหล่ือมลาทางเศรษฐกิจของประชาชน กลุมตาง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
มีสมรรถนะสูงข้ึน (higher performance economic institution) 
 ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการ
รักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม มีการใช ประโยชนทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการ
คุมครองรักษาและการใชประโยชน อยางยั่งยืน รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 
 ดานท่ี 7 ดานสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพมีสวนรวมในการวาง
ระบบในการ ดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน และอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตระบบสาธารณสุขท่ี
เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี 
 ดานท่ี 8 ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพ
ของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการ
ส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเช่ือวา
เสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการใหส่ือเปน
โรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี 
 ดานท่ี 9 ดานสังคม ใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึนสังคมไทยเปนสังคมแหง
โอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงได และใหชุมชน ทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวย
ตนเอง 
 ดานท่ี 10 ดานพลังงาน ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสรางแผนจัดหาท่ีไดรับการยอมรับ 
สงเสริม พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให การบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ตามแผนการจัดหาท่ีปรับปรุงใหม กระตุนการลงทุน ดานพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได
อยางมีนัยสําคัญ 
 ดานท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มี
มาตรการ ควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการ
ทางวินัยและกฎหมาย ตอเจาพนักงานของรัฐ 

 3.4 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 
 วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
 วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 
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 ๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ให
สามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 
 ๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอด
อดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 
ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 
ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ
ปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจาง
งานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี
รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
 ๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติมี
หลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และ
อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ี
มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
 ๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ินการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและท่ัวถึง 
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 ๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามา
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน 
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน 
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 ๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทํา
หนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม
ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความ
ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
 3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
 กรอบวิสัยทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป 
ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศ ท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน” 
 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนง ทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี คสช. ไดจัดทําข้ึนประเทศ
ไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจาย รายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสง และโลจิสติกส
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูง ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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 เปาหมายการพัฒนาในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้ 
 1. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
 2. การลดความเหล่ือมลาทางดานรายไดและความยากจน 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมมีความ มั่นคงอาหาร พลังงานและน้ํา 
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและเพิ่มความ
เช่ือมั่น ของนานาชาติตอประเทศไทย 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวม จากประชาชน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะ การเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มี
ทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทัน กับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมี
สถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลาในสังคม ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการ ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมท้ังการปดซองวางการคุมครอง ทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการ ดําเนินงานตอเนื่องจากท่ีได
ขับเคล่ือนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความ
ชวยเหลือท่ีเช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาส สตร ี
และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดยอมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนา องคกรการเงินฐานรากและการเขาถึง เงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการ
เขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคา เปนธรรมเปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมลา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนการพัฒนา 
และใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐาน
รายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิต และบริการเดิมรวมท้ังการตอยอดการผลิตและ
บริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะใหความสําคัญกับ การใชศักยภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพการสงเสริมการเช่ือมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความ
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พรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ีผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็ว และมาตรฐานสากลของสินคาและบริการท่ีสูงข้ึน
รวมถึงมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจน การพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจาย
โอกาสเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม เพื่อลดความเหล่ือมลา
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายท่ี
ตองเรง ดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพ ส่ิงแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอม เพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรมสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนวงกวางมาก
ข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและ
ยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยเฉพาะ การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด และ
อุดมการณ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมี นัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 
 ยุทธศาสตร ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ         
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัย สนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให โปรงใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได
อยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวมมีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคต 
 ยุทธศาสตร ท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยายขีด
ความสามารถและ พัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยง ในอนุภูมิภาคและ
ในอาเซียน อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยง ภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการกํากับ ดูแลใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และ 
การคุมครองผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการ
พัฒนาผูประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส และหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ
ใชองคความรู ทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาค ธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐาน ท่ีเอื้ออานวยท้ังการ ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
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วิจัยโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ มุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการ
ในประเด็นทา ทาย ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต
และบริการใหมท่ีสรางรายไดสาหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนา
และฟนฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยาง
มีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขัน ไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ใหความสําคัญกับการปรับปรุง
กลไก ภายในประเทศใหมีบูรณาการใหความสําคัญกับกลไกท่ีสรางสรรคและเปนธรรมและมีบูรณาการกัน
ในระดับอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการใหเกิดความชัดเจนตอ
กลุมประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของ ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
 3.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายและจุดเนนของกระทรวง ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีป สุวรรณ รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 เพื่อใหการดําเนนิการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปงบประมาณ   พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 
นโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

หลักการ 
 ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเปน
การศึกษาตลอดชีวิต 
 บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พื้นท่ีภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนบุาล 
 เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียน ในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
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๑๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ระดับอนุบาล 
 เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะท่ี
สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
 มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพื่อการส่ือสาร 
 4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
 5. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
 6. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
 7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
 8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 
 มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงาน
ทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก 

ระดับอาชีวศึกษา 
 มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 
 4. จัดต้ังศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
 2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 
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๑๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
 1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจาย งบประมาณใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
 3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและ การ
บริหารจัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง ขอ
กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
 5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตาม
ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวย
จัดการศึกษา 
 7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ใหเอื้อ
ตอการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / ขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพื้นท่ีนอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาส่ือสาร อธิบาย
ทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 
 10. ให ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ี ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากท่ีกําหนดหากมี
ความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
จะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 
ดวยเชนกัน ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

นโยบายปฏิรูปการศึกษา  
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมาย การพัฒนาท่ี
สําคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย 
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  21  มี ทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี  3 และอนุรักษ
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๑๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ภาษาทองถ่ิน มีนิสัย รักการเรียนรูและ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมี 
ทักษะสูง เปน นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัดของ
ตนเอง 
 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เปนอยูท่ีดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยประเด็น 
ไดแก  

  1. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถานบันทางสังคม รวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึ่งประสงค โดย (1) การปลูกฝงคานิยมและ วัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว (2) การ 
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การ
สราง ความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใช ชุมชนเปนฐาน    
(5) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึ่งประสงคจากภาคธุรกิจ (6) การใชส่ือและส่ือสารมวลชนในการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม และ (7) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบ ตอสวนรวม 

 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  มุงเนนการพัฒนาเชิงคุณภาพ ในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย (1) ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการ เตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการต้ังครรภ (2) 
ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง ความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 (3) 
ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับ  ความตองการของตลาด 
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศไทย 

 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนผูเรียนใหมี
ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลาโดย (1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนา
ทักษะสําหรับ ศตวรรษท่ี 21 (2) การเปล่ียนโฉม บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (3) การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรูตลอด
ชีวิต (5) การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของ
ประเทศไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนยและประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรูโดยใช 
ดิจิทัลแพลตฟอรม และ  (7) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

 4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย โดย (1) การ พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังส่ือต้ังแตระดับปฐมวัย (2) การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการ ทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามรถพิเศษผานกลไกล ตางๆ 
และ (3) การดึงดูดกลุมผูเช่ียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถใน ตางประเทศใหมาสรางและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับตางประเทศ 

  ปฏิรูปการศึกษา โดยทําพรอมๆกัน ทุกคน ทุกระดับความพรอมดวยวิธีท่ีตางกัน เพื่อบรรลุ
เปาหมายหลักท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
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๑๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 - สรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิตอล 
 - ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู มุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม 
คณิตศาสตรโปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ 
 - สงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร (Coding) ต้ังแตระบบปฐมศึกษา 
 - การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล 
 - สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อแบงปนองคความรูของ 
สถาบันการศึกษาสูสาธารณะ 
 - เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
 - สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ 
 - สรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลส่ือออนไลนและโครงขายสังคมออนไลนของ
ไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร และสามารถใช 
เทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการกระจายขาวสารท่ีถูกตอง สรางความสมานฉันท ความสามัคคีในสังคม 
 - ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 

  3.7 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 
2579 เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสาหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนาไป
ใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนา การศึกษาและเรียนรูสาหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอด
ชีวิต โดยจุดมุงหมาย ท่ีสําคัญของแผนคือ การมุงเนนการ ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลก
ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัต เพื่อใหประเทศไทยสามารถ กาว
ขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2574 ไดกําหนดสาระสําคัญสาหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการ ศึกษา(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ป
ขางหนา ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  
  คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลัง มุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลา
ภายในประเทศลดลง 
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๑๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการ แขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 3.8 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป 
 นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 
2569) มุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพท้ังใน ดานสารสนเทศ ให
ความสําคัญกับครูและผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง และเช่ือมโยงกับ
สถานประกอบการ โดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานเตรียมความ
พรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ของการ
พัฒนาประกอบดวย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการ ของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลสงเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และ
ฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบและทวิภาคีสรางทัศนคติการยอมรับของ
สังคมท่ีมีตอการเรียนสายอาชีพ  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุมผู      
อยูนอกระบบโดยสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษาใหสามารถสรางงาน สรางรายไดแก
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหมสําหรับ  
ผูประกอบอาชีพอิสระ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนา
หลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษาปรับระบบ
กองทุนกูยืม เพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบ
การศึกษา สรางความมั่นคงในชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาการ
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา สงเสริมการศึกษาตอการฝกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
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๑๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลง
เรียนรูวิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานสถานศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม องคความรู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ  

 3.9 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙           
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีสาระสําคัญ 
ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เปาหมาย 
ยุทธศาสตร กลยทุธ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด และการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๑. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
ฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลย ี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการ
ฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะอาชีพระยะส้ันและระยะยาว ท่ีมีความสัมพันธ
สอดคลองกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในแตระดับ  

 ๒. คานิยมอาชีวศึกษา  
 ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมท่ีเปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงท่ีสําคัญ ๔ ประการ ไดแก
คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมืออาชีพ (Professional) 

 ๓. วิสัยทัศน  
 “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม  คุณภาพ  สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ” 

 ๔. พันธกิจ  
เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีภารกิจท่ีตองดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 
  ๔.๒ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 
  ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
  ๔.๔ พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  
  ๔.๕ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย  
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๑๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๕. วัตถุประสงค 
 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   ๕.๑ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ   
  ๕.๒ เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  
  ๕.๓ เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  ๕.๔ เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา  
  ๕.๕ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๖. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีเปาหมายเพื่อ
ผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย ๓ ดาน ไดแก  
  ๖.๑  ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา 
  ๖.๒ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการส่ือสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  
  ๖.๓ ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขา
วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ 

   

7. การแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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๑๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  8. ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
   2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
   3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  
 3.10 อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ตามกฎกระทรวง  การแบ งส วนราชการสํานั ก งานคณะกรรมการการอา ชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตราโดยอาศัยอํานาจความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
 5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังกําหนด หลักเกณฑและ
รูปแบบความรวมมือกับ หนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 6. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 7. จัดระบบสงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใช ในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
 8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 3.11 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(โดยใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2562 ไปพลางกอน) ประกอบดวยแผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ท่ีขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ จํานวน 14 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง 
  - โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตตามภารกิจพื้นฐาน 
 2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  - ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  - ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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๒๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  - ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 
  - ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  - ผลผลิตอาชีวศึกษาเอกชนไดรับการอุดหนุน 
 3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
  - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  - โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงาน 
  - โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  - โครงการสงเสรมิสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 
  - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  - โครงการอาชีวะ (พระดาบส) 
  - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
  - โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 
  - โครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร 
  - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  - รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 5. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
  - โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 6. แผนงานบูรณาการ ปองกัน ปราบปราม และบําบัดผูติดยาเสพติด 
  - โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  - โครงการพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative 
Technology) ใหพรอมกาวสู Thailand 4.0 
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  - โครงการฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 
 9. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสูสากล 
  - โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
 10. แผนบูรณาการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  - โครงการผลิตและพฒันากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
  - โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนสูศูนยดิจิลชุมชน 
 12. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
  - โครงการผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 
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๒๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 13. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ
ท่ัวถึง 
  - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
  - โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  - โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาสสรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายไดประชาชน 
  - โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 
10 กลุมอุตสาหกรรมหลัก 
 14. แผนงานบูรณาการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
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๒๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
ปรัชญา   
 สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม 
วิสัยทัศน 

เปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตามความตองการตลาดแรงงาน 
 2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 3. สงเสริม พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชีพ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาสถาบันเปนสถาบันคุณธรรมจริยธรรม 
อัตลักษณ 

บริการวิชาชีพสูชุมชน 
Vocation community Service 

เอกลักษณ 
นักประดิษฐ  

 Inventor 
เปาประสงค 
 ๑. เพิ่มปริมาณผูเรียนใหเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๒. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหไดมาตรฐานสากลตามความตองการของตลาดแรงงานท้ังใน
ประเทศและภูมิภาค 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ใหเปน
ท่ียอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค 
 ๔. สรางเครือขายความรวมมือการจัดทําผลงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและภูมิภาค 
 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ๖. พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะดานวิชาการ วิชาชีพ 
และความเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามมาตรฐานสากล 
 ๗. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรอาชีวศึกษา 
ใหมีเอกภาพรวมท้ังสรางเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 ๙. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
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๒๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๑๐. มุงสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาอาชีวศึกษา การระดมทรัพยากร การพัฒนาครู
บุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 ๑๑. สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

2. ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๒ ระยะ 5 ป (2560-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาผูสอนใหมีวุฒิตรงตามสาขาและเพียงพออยางตอเนื่อง  
เปาประสงค 1. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
  2. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  3. พัฒนาบุคลากรดานทักษะวิชาชีพ ภาษา และทักษะการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด  1. บุคลากรมีวุฒิท่ีตรงสาขาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
  2. บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนรอยละ 5 
  3. จํานวนผูท่ีไดรับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและ
ตางประเทศ 
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในระดับตางๆ 
  2. สงเสริม สนับสนุนการแลกเปล่ียนบุคลากรภายในและตางประเทศ 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนเครือขายท่ีทําความรวมมือกับสถาบันท้ังในและตางประเทศ 
  2. จํานวนเครือขายท่ีสงเสริมสนับสนุน ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียน และเพิ่มปริมาณผูเรียน 
เปาประสงค 1. เพิ่มปริมาณผูเรียน 
  2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
  3. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย 
  4. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัด  1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
  3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาหลักสูตร ใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ 
เปาประสงค 1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย 
  2. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัด  1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
  3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ 
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๒๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานรวมท้ังการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบบรหิารจัดการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
  2. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอตอสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
เปาประสงค 1. จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
ตัวช้ีวัด  1. มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัย 
  2. มีครุภัณฑอุปกรณการเรียนท่ีเพียงพอแตละสาขาวิชา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สนับสนนุ สงเสริมทุนในการวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
เปาประสงค 1. สนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 
  2. สงเสริมการใหทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
  3. พัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบันอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและตีพิมพ  
  2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและตีพิมพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
เปาประสงค 1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  2. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด  1. บุคลากรใหความสําคัญในกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รอยละ 60 
  3. สถาบัน สงเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมบคุลากรใหมีเวทีในการแสดงความรูความสามารถทางวิชาการและนวัตกรรม 
เปาประสงค 1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร คนควาการวิจัย นวัตกรรม 
  2. สรางและพัฒนาองคความรูการวิจัย นวัตกรรม  
  3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย นวัตกรรม  ในระดับสถานศึกษา  สถาบัน สอศ. และระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนบุคลากรท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน  
  2. จํานวนผลงานการวิจัย และนวัตกรรม 
  3. จํานวนผลงานของบุคลากรท่ีไดนําเสนอ ตีพิมพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถาบัน ชุมชน รวมท้ังการบริการชุมชน 
เปาประสงค 1. สงเสริมใหสถาบัน ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และบริการ 
  2. ใหการบรกิารชุมชนดานอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  3. พัฒนาอาชีพ สงเสริมการสรางรายไดใหแกชุมชน 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนการใหบริการแกชุมชน 
  2. จํานวนของชุมท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. จํานวนอาชีพท่ีใหบริการ 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๒๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

3. ขอมูลพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 3.1 ความเปนมาของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให “สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันได การรวบสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเปนสถาบันการ
อาชีวศึกษาใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง...” 
 ตอมาคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ)           
ไดประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อ
จัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการ
สําคัญ ๕ ประการ  

1. ความเปนเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับ
มาตรฐานสากล 

2. การกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในทุก
ระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน โดยเปนนักเรียนและนักศึกษา 

3. ตอบสนองความตองการการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค
ระดับเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 

4. การประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีช้ันสูงจาก
ภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา 

5. การรับประกันคุณภาพและการกํากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล จาก
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดทําการ
ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเขารวมจัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
จนสามารถเสนอรางกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพื่อจัดต้ัง สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผาน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (นายวรวัจจน  เอื้อภิญญกุล เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไดในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
(ศ.ดร.สุชาติ ธาราดํารงเวช เปนรัฐมนตรีวาการการทรวงศึกษาธิการ) 
 

 3.2 สถานะและวัตถุประสงคของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 สถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบันเกดิจากการรวมสถานศึกษา ๑๖๑ แหง ตามกฎกระทรวงการ

รวมสถานศึกษา ๑๙ สถาบัน เกิดจากการวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมท่ี ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๖ ก หนา ๑๘ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนไปตามมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะตามมาตรา ๑๕ และ ๑๖ 
ดังนี้ 

มาตรา ๑๖ ใหสถาบันตามาตรา ๑๕ เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีชํานาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การ
ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสังคม 

เมื่อไดจัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษาแลว จะสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดจนถึงระดับปริญญา
ตรี  ท่ีเรียกวาระบบ ๓-๒-๒ คือ ปวช. –ปวส. – ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
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๒๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 3.3 การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 
 มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา สถาบันอาจแบงสวนราชการ 

ดังตอไปนี้ (๑) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน (๒) วิทยาลัย (๓) สํานัก (๔) ศูนย และสถาบันอาจใหมีสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๑๖ เปน
สวนราชการของสถาบันอีกก็ได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 3.4 รายช่ือกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑ นายพงษเดช   ศรีวชิรประดิษฐ นายกสภาสถาบัน 
คําสั่ง สอศ. ที่192/2556 
ลงวันที่ 18 มี.ค.2556 

๒ นายทรงเดช   วงษปญญา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

คําสั่ง ที่ สอศ.57/2556 
ลงวันที่ 11 ม.ค.2556 ๓ นายสัจจา   วาจาสัตย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

๔ นายเอกศักด์ิ    คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

๕ นายพิเชฏฐ  หล่ังทรัพย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผูบริหารสถาบัน 
ประกาศ สอศ. 
ลงวันที่ 14 พ.ย.2560 

๗ นายธนรัตน    ตีรสวัสดิชัย ผูทรงคุณวุฒิ 
คําสั่ง ที่ สอศ.195/2556 
ลงวันที่ 19 มี.ค.2556 

๘ นายไพจิตร   กุลต้ังวัฒนา ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

๑๐ นายชาญทนงค  บุญรักษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันฯ  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายยกสภาสถาบันอาชีวศึกษา (มาตรา ๒๓) 

(สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน รวม ๑๔ คน) 

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรา ๒๗) (เทียบเทาอธิการบดี มาตรา๓๕) (มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐) 

รอง ผอ.อยางนอยหน่ึงคน (เทียบเทารองอธิการบดี มาตรา ๓๕) 

สํานักผูอํานวยการ วิทยาลัย สํานัก ศูนย สวนราชการที่เรียกชื่ออยาง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย 
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๒๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 3.5 สีประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

  สีน้ําเงิน – เหลือง 

สีน้ําเงิน หมายถึง สีท่ีแสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ําเสมอ เสถียรภาพ ความแนนอน ความ

แข็งแรง ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความไววางใจ คลาสสิก ความรูสึก

ออนไหวหวงอารมณ 

    สีเหลือง หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความมั่งค่ัง มั่งมี อบอุน เปนมิตร สรางสรรค หรือนักคิดคน

ประดิษฐส่ิงใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน 
 

 3.6 ตนไมประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ไมแดงคือ ไมประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญในประเทศไทยของเราเปนอยางมากก็คือ ไมแดง ซึ่ง

ไมแดงมีลักษณะเปนไมเนื้อแขง ท่ีมีความแข็งแรงทนทานมาก ตนไมแดงทีความสูงประมาณ ๒๐-๓๗ เมตร 

ลําดนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑ – ๔ ฟุต เนื้อไมสีน้ําตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงามเรียบเนียนและ

คอนขางละเอียด ไมแดงยังเปนไมท่ีคงสภาพไดดี หากผานกรรมวิธีการอบแหง ไมผุพังงาย สามารถเล่ือยไส

ตกแตง และขัดเงาไดดี สามารถพบไมแดงไดในพื้นท่ีปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบ เชน ปาเต็งรัง 

หรือปาแดง เปนตน เพราะไมแดงนั้น เจริญเติบโตไดดีในท่ีแหงแลง สภาพดินคอนขางลึก ประกอบกับพื้นท่ี

นั้นตองมีหินแกรนิต หรือหินทรายดวย ไมแดงนิยมนํามาใชในการปูพื้น การกอสราง ทําเสา ไมแดง คาน

ไมแดง วงกบไมแดง เฟอรนิเจอรไมแดง หรือนํามาพัฒนาเปนไมแดงแปรรูป เปนตน 

 3.7 เว็บไซตของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

  เว็บไซต   :   www.ivene2.ac.th 

  อีเมล      :   sakonnakhon05@vec.mail.go.th 

 

 3.8 ท่ีอยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

เลขท่ี ๒๑๙ ถนนนิตโย ตําบล ธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

  โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

  โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.skn.techsakon.ac.th/
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๒๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 3.9 ผูบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายชาญทนงค  บุญรักษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันฯ 

2 นายวิชิต  สงวนไกรพงษ ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการสถาบันฯ 

3 นายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการสถาบันฯ 

4 นายมานัด  ภูศรีฐาน ผูชวยผูอํานวยสถาบันฯ 

5 วาท่ีพันตรีเศรษฐพงษ  สาลีโส 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาท่ี 

ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

6 นายเมืองมนต  เนตรหาญ 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ทําหนาท่ี 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธสาตรและความรวมมือฯ 

7 นายจักรี  ตนเช้ือ 
ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาท่ี 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการนักศึกษาฯ 

8 นายปยะ  ศิริขันธ 
ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาท่ี 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 3.10 ผูบริหารสถานศึกษา 
   สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 

ลําดับ รายช่ือวิทยาลัย รายช่ือผูอํานวยการ จังหวัด 

1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายสถิต  สําราญสุข สกลนคร 

2 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นายพิเชฏฐ  หล่ังทรัพย นครพนม 

3 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง นางสาวเสาวนีย  เต็งสุวรรณ นครพนม 

4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายวิชา อาญาเมือง มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๒๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4. อัตรากําลังบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 4.1 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามสถานศึกษา 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังส้ิน 
วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค 

บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 

นวมินทราชินี
มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ก.ขาราชการ       

1.  ผูบริหาร 5 5 4 4 3 21 

2.  ขาราชการครู 93 26 5 34 - 158 

3.  ขาราชการพลเรือน 3 - - - - 3 

ข.  ลูกจางประจํา       

1.  ทําหนาท่ีสอน - - - - - - 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 5 3 - 4 - 12 

ค.พนักงานราชการ       

1.  ทําหนาท่ีสอน 32 4 14 15 - 65 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน - - - 1 6 7 

ง.ลูกจางช่ัวคราว 
      

1.  ทําหนาท่ีสอน 57 39 13 43 - 152 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 60 30 23 35 4 152 

รวมท้ังสิ้น 255 108 59 136 13 571 

 
ขอมูลจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ 

 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๓๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

4.2 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังส้ิน 
วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค

บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
นวมินท
ราชินี

มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ก.ผูบริหาร       

1.  ปริญญาตร ี 1 - 1 - - 2 

2.  ปริญญาโท 4 5 2 4 1 16 

3.  ปริญญาเอก - - 1 - 2 3 

ข.ครูผูสอน       

1.  ปริญญาตร ี 114 60 28 64 - 266 

2.  ปริญญาโท 67 9 3 28 - 107 

3.  ปริญญาเอก 3 - - - - 3 

ค.เจาหนาท่ีท่ัวไป/
สนับสนนุ 

      

1.  ตํ่ากวา ปริญญาตรี 35 17 16 18 - 86 

2.  ปริญญาตร ี 31 13 7 20 8 77 

3.  ปริญญาโท 2 - - 1 - 3 

4.  ปริญญาเอก - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 257 104 58 135 11  

 
 

หลักสูตรท่ีทําการเปดสอน แบงเปน 3  ระดับ ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 3.  หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) 

 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๓๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

5. จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2563 
 5.1 จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ลําดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

1 ยานยนต 493 - - 493 

2 เครื่องมือกล 149 - - 149 

3 ผลิตภัณฑ 68 - - 68 

4 ไฟฟากําลัง 342 - - 342 

5 อิเล็กทรอนิกส 185 - - 185 

6 กอสราง 77 - - 77 

7 สํารวจ 22 - - 22 

8 โยธา 81 - - 81 

9 เมคคาทรอนิกส 42 - - 42 

10 การบัญชี 315 - - 315 

11 การตลาด 79 - - 79 

12 คอมพิวเตอรธุรกิจ 296 - - 296 

13 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 43 - - 43 

14 ภาษาตางประเทศ 49 - - 49 

15 การจัดการสํานักงาน 32 - - 32 

16 คอมพิวเตอรกราฟก 2 - - 2 

17 อาหารและโภชนาการ 59 - - 59 

18 การโรงแรม 48 - - 48 

19 เทคโนโลยีสารสนเทศ 110 - - 110 

20 ยานยนต - 351 423 774 

21 เครื่องมือกล - 124 110 234 

22 ผลิตภัณฑ - 57 - 57 

23 โครงสราง - - 97 97 

24 ไฟฟากําลัง - 239 299 538 

25 อิเล็กทรอนิกส - 184 204 388 

26 กอสราง - 63 86 149 

27 สํารวจ - 15 - 15 

28 โยธา - 71 91 162 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๓๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลําดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

29 เมคคาทรอนิกส - 24 - 24 

30 การบัญชี - 293 327 620 

31 การตลาด - 94 76 170 

32 การเลขานุการ - 25 38 63 

33 คอมพิวเตอรธุรกิจ - 269 350 619 

34 ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ - 11 - 11 

35 ภาษาตางประเทศ - 36 35 71 

36 คอมพิวเตอรกราฟกอารต - - 7 7 

37 อาหารและโภชนาการ - 50 33 83 

38 การโรงแรม - 31 29 60 

39 เทคโนโลยีสารสนเทศ - 122 120 242 

รวมท้ังสิ้น 2,492 2,059 2,325 6,876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๓๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 5.2 จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ลําดับ สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 

1 เทคนิคยานยนต 291 281 572 

2 เครื่องมือกล 140 165 305 

3 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรางโลหะ 31 56 87 

4 ไฟฟากําลัง 329 323 652 

5 ติดต้ังไฟฟา - 3 3 

6 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 151 128 279 

7 เทคนิคคอมพิวเตอร - 5 5 

8 กอสราง 48 53 101 

9 โยธา 179 139 318 

10 เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 68 58 126 

11 การบัญชี 406 426 832 

12 การตลาด 44 52 96 

13 คอมพิวเตอรธุรกิจ 143 219 362 

14 เทคโนโลยีสํานักงาน - 7 7 

15 ธุรกิจคาปลีกท่ัวไป 14 9 23 

16 ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 40 18 58 

17 ภาษาตางประเทศธุรกิจ 40 25 65 

18 การจัดการโลจิสติกส 55 56 111 

19 การจัดการคลังสินคา - 5 5 

20 การจัดการสํานักงาน 68 68 136 

21 คอมพิวเตอรกราฟกอารต - 1 1 

22 อาหารและโภชนาการ 38 33 71 

23 การจัดการงานดอกไมและงานประดิษฐ - 12 12 

24 บริการอาหารและเครื่องด่ืม 13 22 35 

25 เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 12 38 

26 คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร 20 - 20 

27 คอมพิวเตอรเกม - 23 23 

รวมท้ังสิ้น 2,144 2,199 4,343 

 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๓๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 5.3 จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ลําดับ สาขาวิชา ปริญญาตรี 

1 เทคโนโลยีเครื่องกล 11 

2 เทคโนโลยีไฟฟา 33 

3 เทคโนโลยีการกอสราง 16 

4 การตลาด 5 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 44 

6 การจัดการสํานักงาน 10 

รวมท้ังสิ้น 119 

 
 5.4  สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามประเภทวิชา 

ประเภทวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี รวม 

อุตสาหกรรม 1,459 1,128 1,310 1,237 1,211 60 6,405 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

814 728 826 810 885 59 4,122 

ศิลปกรรม 2 - 7 - 1 - 10 

คหกรรม 59 50 33 38 45 - 225 

อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

48 31 29 13 22 - 143 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

110 122 120 46 35 - 433 

รวม 2,492 2,059 2,325 2,144 2,199 119 11,338 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๓๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 5.5 สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปริญญาตร ี รวม 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1,077 874 1,034 1,204 1,168 66 5,423 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 672 612 616 266 267 - 2,433 

วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 240 211 246 187 228 44 1,156 

วิทยาลัยการอาชีพ       

นวมินทราชินีมุกดาหาร 
503 362 429 487 537 9 2,327 

รวม 2,492 2,059 2,325 2,144 2,200 119 11,339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๓๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนท่ี 3 
สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 
3.1 เปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
 

รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563(แผน) 

1. งบบุคลากร 1,312,520 1,487,760 1,487,760 

2. งบดําเนินงาน 8,110,400 4,859,759 12,984,724 

3. งบลงทุน 1,363,000 21,618,631 1,350,000 

4. งบเงินอุดหนุน 60,000 20,000 20,000 

5. งบรายจายอื่น 2,591,000 1,769,874 1,769,874 

รวม 13,436,920 29,756,025 17,612,358 

 
3.2 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
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สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๓๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  แยกหมวดงบ 

 
 

สัดสวนงบประมาณป 2563  
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สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๓๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 3.3 โครงการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

สํานัก/ศูนย/

สาขาวิชา         
รายการโครงการ งบประมาณ หมวดงบ 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สอศ. สถาบัน 

1.สํานักอํานวยการ 1.1 ประชุมสภาสถาบัน 2,529,024 ดําเนินงาน 6  

2.งานบุคลากร 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันฯ 100,000 รายจายอ่ืน 6  

3.งานประชาสัมพันธ 3.1 ประชาสัมพันธ สถาบันฯ 20,000 รายจายอ่ืน 6  

4.งานสารสนเทศ 4.1 เชาพ้ืนที่จัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจด

ทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ 

6,200 รายจายอ่ืน 6  

5.งานพัสดุ 5.1 ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต 50,000 รายจายอ่ืน 6  

5.2 จางเหมาบคุลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันฯ 1,164,000 ดําเนินงาน 6  

5.3 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพ่ือพัฒนาระบบงานสถาบันฯ 1,400,000 รายจายอ่ืน 6  

6.สํานักพัฒนา

ยุทธศาสตร 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ 2563 10,000 รายจายอ่ืน 6  

6.2 จัดทํารายงานประจําป 2562 10,000 รายจายอ่ืน 6  

6.3 ความรวมมือกับสถานประกอบการ 100,000 รายจายอ่ืน 2  

7.สํานักพัฒนา

กิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ 

7.1 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563 50,000 รายจายอ่ืน 6  

7.2 สถาบันคุณธรรม 70,000 รายจายอ่ืน 1,3  

7.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563 50,000 รายจายอ่ืน 3  

7.4 พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 

2563 

35,000 รายจายอ่ืน 3  

7.5 เตรียมพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 300,000 รายจายอ่ืน 2  

7.6 สืบสานวฒันธรรมไทย 10,000 รายจายอ่ืน 3  

7.7 เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 100,000 รายจายอ่ืน 3  

8.ศูนยวิจัย 8.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย

และเขียนบทความทางวิชาการ สาํหรับอาจารย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

100,000 รายจายอ่ืน 2  

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและ

สิ่งประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

100,000 รายจายอ่ืน 2  

9.อาชีวศึกษา

บัณฑิต 

9.1 นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ป

การศึกษา 2563 

200,000 รายจายอ่ืน 2  

 
9.2 ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 30,000 รายจายอ่ืน 3  

 
9.3 ประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ 80,000 รายจายอ่ืน 2  

 
9.4 จัดหาเครื่องพิมพบัตรประจําตัว 10,000 รายจายอ่ืน 6  

 
9.5 รับสมัครนักศึกษา ประจําป 2563 50,000 รายจายอ่ืน 3  

 

9.6 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการสอนของ

อาจารยสูการเรียนรูของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม space leaning 

120,000 รายจายอ่ืน 3  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๓๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สํานัก/ศูนย/

สาขาวิชา         
รายการโครงการ งบประมาณ หมวดงบ 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สอศ. สถาบัน 

10.ภาควิชาที่เปด

การเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 

ในสังกัดสถาบันฯ 

10.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนการการสอน

ของภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควชิา 

ภาควิชาละ 100,000 

800,000 รายจายอ่ืน 6  

รวมทั้งสิ้น 7,494,224    

 

 

3.4 โครงการดําเนินงานรอการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

สํานัก/ศูนย/
สาขาวิชา         

รายการโครงการ งบประมาณ หมวดงบ 

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สอศ. สถาบัน 

งานสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 100,000 รายจายอ่ืน 6  

งานอาคารสถานที ่ โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 50,000 รายจายอ่ืน 5  

สํานักพัฒนา
ยุทธศาสตร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป 
(2564-2567) 

150,000 รายจายอ่ืน 6  

ศูนยวิจัย โครงการจัดทําวารสารวชิาการสถาบันฯ 100,000 รายจายอ่ืน 2  

ศูนยวิจัย โครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ 150,000 รายจายอ่ืน 2  

ศูนยวิจัย โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

30,000 รายจายอ่ืน 6  

อาชีวศึกษาบัณฑิต โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยเทคนิคนครพนม 

100,000 รายจายอ่ืน 2  

รวมทั้งสิ้น 680,000    

 

 

 

 

 

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลําดับ โครงการ 
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ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมสภาสถาบัน             สํานักอํานวยการ 

2. พัฒนาศักยภาพบคุลากร สถาบันฯ              งานบุคลากร 

3. ประชาสัมพันธ สถาบันฯ             งานประชาสัมพันธ 

4. เชาพ้ืนที่จัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจด
ทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ 

            งานสารสนเทศ 

5. ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต             งานพัสดุ 

6. จางเหมาบคุลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันฯ             งานพัสดุ 

7. จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพ่ือพัฒนาระบบงานสถาบันฯ             งานพัสดุ 

8. จัดทําแผนปฏิบัติการ 2563             สํานักยุทธศาสตร 

9. จัดทํารายงานประจําป 2562             สํานักยุทธศาสตร 

10. ความรวมมือกับสถานประกอบการ             สํานักยุทธศาสตร 

11. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563             สํานักพัฒนากิจการ 

12. สถาบันคุณธรรม             สํานักพัฒนากิจการ 

13. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563             สํานักพัฒนากิจการ 

14. พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563             สํานักพัฒนากิจการ 

15. เตรียมพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร             สํานักพัฒนากิจการ 

16. สืบสานวัฒนธรรมไทย             สํานักพัฒนากิจการ 

17. เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย             สํานักพัฒนากิจการ 

18. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและ
เขียนบทความทางวิชาการ สําหรับอาจารย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

            ศูนยวิจัย 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวจิัยและ
สิ่งประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

            ศูนยวิจัย 

20. นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ปการศึกษา 2563             อาชีวศึกษาบัณฑิต 

21. ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน             อาชีวศึกษาบัณฑิต 

22. ประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ             อาชีวศึกษาบัณฑิต 

23. จัดหาเครื่องพิมพบัตรประจําตัว             อาชีวศึกษาบัณฑิต 

24. รับสมัครนักศึกษา ประจําป 2563             อาชีวศึกษาบัณฑิต 

25. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการสอนของอาจารย
สูการเรียนรูของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม space leaning 

            อาชีวศึกษาบัณฑิต 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

๔๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลําดับ โครงการ 

ตุล
าค

ม 
พฤ

ศจิ
กา

ยน
 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ 

มีน
าค

ม 
เม

ษา
ยน

 
พฤ

ษภ
าค

ม 
มิถุ

นา
ยน

 
กร

กฎ
าค

ม 
สิง

หา
คม

 
กัน

ยา
ยน

 

ผูรับผิดชอบ 

26. โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนการการสอนของ
ภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควชิา 
ภาควิชาละ 100,000 

            ภาควิชาที่เปดการ
เรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ในสังกัด

สถาบันฯ 
27. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ             รองบประมาณ 

28. โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม             รองบประมาณ 

29. โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป 
(2564-2567) 

            รองบประมาณ 

30. โครงการจัดทําวารสารวชิาการสถาบันฯ             รองบประมาณ 

31. โครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ             รองบประมาณ 

32. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

            รองบประมาณ 

33. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยเทคนิคนครพนม 

            รองบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนที่ ๔ 

 โครงการสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

โครงการ   ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

๒. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕1   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๔. หลักการและเหตุผล  
 การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๑  มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การจัดการอาชีวศึกษาดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติและการประสานความรวมมือการใชทรัพยากร
รวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสรางความเขมแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา ทุกระดับและประเภท
วิชา สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนากําลังคน 
 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเรื่องกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา เปนการกําหนดหลักเกณฑโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับภารกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาในการยกระดับ
การศึกษาใหสูงข้ึนถึงระดับปริญญา ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระและ
ไดกําหนดการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตองคํานึงถึงแนวทางตามกําหนด โดยกําหนดให
สถาบันการอาชีวศึกษาแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน วิทยาลัย สํานัก ศูนย และ
คํานึงถึงภารกิจตามท่ีกําหนด ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จึงมีการจัดโครงการนี้ข้ึน เพื่อตอบสนองการจัดการอาชีวศึกษา 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 ๕.๑  เพื่อการบริหารจัดการในการประชุมสภาสถาบันฯ และอนุกรรมการทุกคณะ  

5.2 เพื่อการดําเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ บรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๕.๒  เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. การประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒                               
(จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  ในวันศุกรท่ีสองของสัปดาห)  
  ๖.๑.๒. ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน ๑๔ คน ได
เขารวมประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ 
  6.1.3. ประชุมคณะอนุกรรมการทุกคณะ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. การดําเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ บรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    ระหวาง ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ถึง ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   หองประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน  541,2๐๐  บาท 
รายละเอียดประมาณการคาใชจาย ดังนี้ 

ท่ี รายการ จํานวน(บาท) 
1. คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ 

     - นายกสภาสถาบัน  1,500 บาท x 12 เดือน x 1 คน 
     - กรรมการสภาสถาบัน 1,200 บาท x 12 เดือน x 13 คน 

 
18,000 

187,200 
2. คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 

     - ประธานอนุกรรมการ  1,000 บาท x 6 คณะ x 1 คน x 5 ครั้ง 
     - อนุกรรมการสภาสถาบัน 800 บาท x 6 คณะ x 12 คน x 5 ครั้ง 

 
30,000 

288,000 
3. คาพาหนะเดินทาง 

     - กรรมการสภาสถาบัน 14 คน 
     - อนุกรรมการ 13 คน 

 
901,824 
730,400 

4. คาท่ีพัก 
     - กรรมการสภาสถาบัน 14 คน 
     - อนุกรรมการ 13 คน 

 
901,824 
730,400  

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 541,200 
หมายเหตุ   ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑. กรรมการสภาสถาบัน รวมกันจัดทําประกาศ ขอบังคับของสถาบัน และพัฒนาจัดทําแผนการ
เรียนรู หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. กรรมการสภาสถาบัน เขารวมประชุม อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณรวมกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถาม 
 ๓. สรุปและรายงานผล 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-  
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   สํานักอํานวยการ  

๒. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

๔. หลักการและเหตุผล        
 สอดคลองกับนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ประกอบดวย  
การพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ี ใหมีคุณภาพและสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วาดวยการพัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน  มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ การ
ทัศนศึกษาดูงานเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ี ท่ีจะชวยเพิ่มพูนความรูทักษะ
ประสบการณใหกับตัวบุคลากรท่ีจะรับการเรียนรูในส่ิงใหมๆ สรางความพรอมใหแกบุคลากร เจาหนาท่ี 
และสรางผลสัมฤทธิ์ใหแกหนวยงาน การศึกษาดูงาน มีประโยชนอยางมากท้ังในดานความรูความเขาใจ 
ความคิด ความสัมพันธ การทํางานเปนทีม ตลอดจนสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และการ
สรางขวัญกําลังใจ ใหไดรับประสบการณอยางหลากหลาย ซึ่งจะนํามาพัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยั่งยืนและตอเนื่อง 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 ๕.๑  เพื่อสงเสริมใหบุคลากร เจาหนาท่ี มีประสบการณท่ีหลากหลาย  เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

๕๒ เพื่อเสริมสรางบุคลากร เจาหนาท่ีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๒ 
ในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาในการทํางาน 

๕.๓ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และสรางแรงจูงใจในการพัฒนา 
ตนเองของบุคลากรทางการศึกษา 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑  บุคลากรทางการศึกษาสถาบันฯ ฉ.๒ ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 
6.1.2 ผูบริหาร จํานวน  ๗  คน บุคลากร เจาหนาท่ี จํานวน  ๑๐  คน   
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑  บุคลากรมีความพึงพอใจ เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาในการทํางาน 
๖.๒.2 บุคลากรมีความรูและนําประสบการณท่ีไดนําไปใชเปนสังคมแหงการเรียนรู

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางาน การอยูรวมกัน โดยการใชหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   ระหวางเดือน  มีนาคม  -  เมษายน  ๒๕๖๓ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ         กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  100,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ บุคลากร  เจาหนาท่ีของสถาบันฯ ฉ.๒ สามารถนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติงานและหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

 ๑๒.๒ บุคลากร  เจาหนาท่ี ไดเห็นถึงเทคนิควิธีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรูประสบการณนํามา
ปรับใชกอใหเกิดประโยชนของการทํางาน 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ ระหวางการดําเนินโครงการ 

 ๑๒.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานผล 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ  ประชาสัมพันธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ สํานักงานผูอํานวยการ 

๒. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

๔. หลักการและเหตุผล        
ในปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน องคกร

และสถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดความรู ความเขาใจแก
ประชาชน ดวยการสรางสัมพันธอันดีและการพัฒนาสงเสริมความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน เพื่อใหเกิด
ทัศนคติท่ีดี การประชาสัมพันธเปนกระบวนการส่ือสารท่ีทําใหประชาชนเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน 
ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน ขจัดขาวลือ และความเขาใจผิดโดยการเผยแพรขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง เช่ือถือไดและมีแหลงอางอิงรับรอง 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการจัดทํา
วารสารขาวประชาสัมพันธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๒ เพื่อชวยสรางความรูใหกับ
บุคคลท้ังภายในและภายนอก ไดรับทราบขาวสารของสถาบัน ไดอยางถูกตอง กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดี 
ตอ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ และมีผลตอการเพิ่มปริมาณ นักศึกษา ใหสนใจ
เรียนในสายวิชาชีพมากยิ่งข้ึน โดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพและการผลิตส่ือตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อ
การประชาสัมพันธ เผยแพร ขาวสาร บทความ บทสัมภาษณ และภาพขาวเกี่ยวกับ นโยบาย ตลอดจน
ภารกิจดานการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ผานการนําเสนอในรูปแบบ
จดหมายขาวประชาสัมพันธ ท่ีนาสนใจ เพื่อเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธขาวสาร เกิดประโยชนและ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสถาบัน ซึ่งเผยแพร สูกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนผูสนใจ  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 ๕.๑ เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบัน และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 5.2 เพื่อการผลิตส่ือส่ิงพิมพและการผลิตส่ือตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

๕.3 เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ภายในสถาบัน และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๕.4 เพื่อจูงใจใหมีผูมาเรียนในสายวิชาชีพมากยิ่งข้ึน  

 

แบบเสนอโครงการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๔๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. การผลิตส่ือส่ิงพิมพและการผลิตส่ือตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. มีการประชาสัมพันธสถาบัน และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๖.๒.๒. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของสถาบัน และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน มกราคม  –  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๓.ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.สรุปผลการดําเนินงาน             

๕.รายงานผลโครงการ             

 

 

๑๐. งบประมาณ 
 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  20,000  บาท 

 หมายเหตุ   ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

 11.๑ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบัน และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 11.2 ผลิตส่ือส่ิงพิมพและการผลิตส่ือตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อการประชาสัมพันธ 

11.3 สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ภายในสถาบัน และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑  รูปเลมโครงการ 
๑๒.๒  รูปเลมจดหมายขาวประชาสัมพันธ 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2s 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล         
 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดเจริญกาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุคขอมูลขาวสาร 
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
การศึกษามีมากข้ึน จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานส่ือและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
สรางสรรคและรู เทาทันการเปล่ียนแปลงจะสรางบรรยากาศในสถานศึกษาให เปนสถานศึกษา
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ท้ังในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู และดานบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีเปน
กลไกสําคัญในการปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน งานสารสนเทศ ไดเล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
พื้นฐานเพื่อใหรองรับตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อใหตอบสนองตอการนําขอมูล
สารสนเทศมาเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบ
การเรียนการสอนออนไลน  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ 
 5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ฝายบริหาร มีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน 
  6.1.1. ครูอาจารย บุคลากรและผูเรียนมีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ ฝายบริหาร บุคลากร และผูเรียน ใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน online 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน  มกราคม  -  กันยายน ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  100,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อใหขอมูลกับนักศึกษาจากอาจารยผูสอนในสถานศึกษา 
 11.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

 ๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   เชาพื้นท่ีจัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจดทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล     

 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดเจริญกาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุคขอมูลขาวสาร 

ความเปล่ียนแปลงท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ

การศึกษามีมากข้ึน จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานส่ือและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

สรางสรรคและรู เทาทันการเปล่ียนแปลงจะสรางบรรยากาศในสถานศึกษาให เปนสถานศึกษา

อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ท้ังในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู  

งานสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ

พื้นฐานเพื่อใหรองรับตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เพื่อใหตอบสนองตอการนําขอมูลสารสนเทศมาเปน

ขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบการเรียนการสอน

ออนไลน โดยการพัฒนาเว็ปไซต สถาบันฯ www.ivene2.ac.th ในการเผยแพรขอมูลขาวสารสถาบัน ซึ่ง

จะตองตออายุโดเมนเนมและเชาพื้นท่ีเก็บขอมูลเว็ปไซต (Host) เพื่อใหเว็ปไซตสถาบัน ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กอประโยชนใหแกผูใชงานไดอยางรวดเร็ว 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 ๕.๑ เพื่อตออายุโดเมนเนมและเชาพื้นท่ีเว็ปไซต 
 5.2 เพื่อเปนแหลงสืบคน เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของสถาบันฯ ผานระบบออนไลน  
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ 
  6.1.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดานขอมูลขาวสารผาน
ระบบอินเตอรเน็ต 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดวยเว็ปไซต ท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             
 

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน  6,2๐๐  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

11.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดวยเว็ปไซต ท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 

     ๑๒.๑  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมพัสดุและการคลัง 
 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551              
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2    
 

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  มียานพาหนะไวคอยสนับสนุนสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่ งในแตละปบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดมีการใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ และติดตอประสานงานกับ
หนวยงานอื่น ๆ เปนจํานวนมาก  จึงมีความจําเปนจะตองตรวจซอมบํารุง และดูแลรักษายานพาหนะของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ใหมีสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และมีสมรรถนะท่ีดี อยูเสมอ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 เพื่อจัดการใหบริการดานยานพาหนะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี
ความคลองตัว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
  6.1.1 ซอมแซมดูแลรถยนตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
พรอมใชงานได จํานวน 2 คัน  
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ใหรถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อยูในสภาพท่ี
พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน มกราคม  –  กันยายน 2563 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             
 
๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน  50,000 บาท  
 
๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.๑ รถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อยูในสภาพปกติ ดี ท้ังกอน
ใชและหลังการใชงาน 
 11.2 รถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
ตลอดการใชงาน 
 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 - สังเกต สัมภาษณ ผูขอรับบริการในแตละครั้ง  
 
1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 - ไมมี   

 
 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   จางเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   สํานักงานอาํนวยการ 
 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2551   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 

๔. หลักการและเหตุผล        
ดวย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีภาระงานและความรับผิดชอบ ใน

หนวยงานเปนจํานวนมาก และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย แตอัตรากําลังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดังกลาว
ในปจจุบันมีไมเพียงพอท่ีจะดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพได ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด กอใหเกิดความลาชา เพื่อใหการปฏิบัติงานทุกกลุมงาน ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สําเร็จลุลวงไปดวยดี  จึงมีความจําเปนจะตองจางลูกจางเหมาบริการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใชงบประมาณจากงบดําเนินงาน  
  

5. วัตถุประสงค 
เพื่อปฏิบัติงานดานพัสดุและการคลัง งานบัญชี งานประกัน งานบริการแมบาน งานยานพาหนะ 

และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6. เปาหมาย 
ดานปริมาณ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
ดานคุณภาพ 

ปฏิบัติงานสําเร็จและมีคุณภาพ  
 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     1 ตุลาคม 2562  –  30 กันยายน  2563  
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             

 
๑๐. งบประมาณ 

          จากเงินงบประมาณ ประจําป 2563 หมวดงบดําเนินงาน  จํานวนท้ังส้ิน  1,164,000 บาท  
(หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นส่ีพันบาทถวน) คาจางเหมาอัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา
พันบาทถวน) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จะจายคาจางเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ไดตรวจรับการจางไวเปนท่ีเรียบรอยแลว ตามบันทึกขอตกลงจาง โดยจะเบิกจายไดหลังวัน
ส้ินเดือนของทุกเดือน 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
เกิดผลสัมฤทธิ์ในดานพัสดุและการคลัง และงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอทางราชการ 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
          การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 
 
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อพัฒนาระบบงานสถาบันฯ 
 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  กลุมพัสดุและการคลัง 

๒. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ บริหารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งสํานักงานมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีวัสดุอุปกรณใชในงานบริหาร
จัดการ เพื่อการขับเคล่ือนกลยุทธ ยุทธศาสตร ของสถาบัน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
สนับสนุนการดําเนินการของสถาบัน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว จึงมีความ
จําเปนตองจัดหาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน ใชในการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให
เพียงพอตอปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และพรอมตอการใชงาน  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
๕.๑ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อยางเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ    
๕.๒ การบริหารจัดการงบประมารของสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน  
5.3 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สถาบันใหบรรลุเปาหมาย 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑. ผูปฏิบัติงานในสถาบัน มีวัสดุเพียงพอในการใชงาน 
๖.๑.๒. มีวัสดุใชงานอยางเพียงพอ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. มีวัสดุอุปกรณสํานักงานไวใชในการปฏิบัติงาน 
  ๖.๒.๒. ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณภาพ และไดประสิทธิผลของงาน 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3   

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๕๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สํานักอํานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.ดําเนินงานตามโครงการ             

3.สรุปผลการดําเนินงาน             

4.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน  140,000 บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.๑ มีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อยางเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ    
11.๒ การบริหารจัดการงบประมารของสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  
11.3 สนับสนุนการบริหารจัดการ สถาบันใหบรรลุเปาหมาย 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
           บันทึกการเบิกจายวัสดุอุปกรณ สรุปยอดวัสดุอุปกรณคงเหลือประเมินความสําเร็จในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ ๘8 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทําหนาท่ีไดสะดวกรวดเร็ว เกิดความคลองตัวมากข้ึนและนําวัสดุ
อุปกรณไปใชจริง 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานท่ี 
 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551              
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2    
 

๔. หลักการและเหตุผล        
 อาคารสถานท่ี บรรยากาศ และส่ิงแวดลอมภายในสํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนองคประกอบสําคัญตอการพัฒนางาน และเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการ
สอนของครูผูสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม บริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูปฏิบัติงานในสํานักงาน และ
สอดคลองกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ตองจัดหาและพัฒนา
อาคารสถานท่ีใหเหมาะสมกับความตองการของหลักสูตร ใหใชงานไดอยางเหมาะสม และพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู
ใหปลอดภัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ   
 5.1  เพื่อใหสถาบันฯ มีการจัดอาคารสถานท่ีสํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการ
จัดการเรียนการสอน 
 5.2  เพื่อใหนักศึกษาในสังกัดสถาบันมีสถานท่ีเรียนท่ีเหมาะสมตอการเรียน 
 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
  6.1.1 สถาบันฯ มีการจัดอาคารสถานท่ีสํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษาในสังกัดสถาบัน มีสถานท่ีเรียนท่ีเหมาะสมตอการเรียน 

 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             
๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน  50,000 บาท  
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.๑ สถาบันฯ มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม แข็งแรง ท่ีทันสมัย  
 11.2 มีการจัดอาคารสถานท่ีสํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการจัดการเรียนการสอน 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 12.1  แบบสอบถาม/แบบประเมินตนเอง  
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 -  ไมมี   

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ   จัดทําแผนปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2   
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( )  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551   
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ได จัดทําแผนปฏิบัติการประ จําป  ตาม
นโยบาย และภารกิจของสถาบันใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดทําขอมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ขยายและเพิ่มประเภทสาขาวิชาท่ีเปดสอนใน
สถานศึกษาเพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามความพรอม
และศักยภาพ  ของสถานศึกษา ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อ เปนแนวทางใน
การขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนในการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  
 สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถาบันฯ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 เพื่อชวยใหสถาบันฯ สามารถปรับตัวได
ทันกับการเปล่ียนแปลง  ขณะเดียวกันในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันฯ จะชวยใหเห็นโอกาสและ  
ภัยคุกคามท่ีสถาบันฯ ตองเผชิญ ซึ่งจะนําไปสูการปรับวิธีการทํางาน การเตรียมรับและพัฒนาใหทันความ
เปล่ียนแปลง ของสภาวะแวดลอมของสังคมโลก ท้ังในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังของประเทศและสังคมโลก และมีการบริหารทรัพยากรอยางประหยัด โดยนําศักยภาพ
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชประโยชนอยางคุมคา 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.1 เพื่อเปนแนวทางในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบันฯ 
 5.2 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงิน

งบประมาณ  

 5.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางานภายในสถาบัน  ในการบริหารจัดการอยาง
เหมาะสม 
  

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. คณะจัดทําแผนปฏิบัติการ  จํานวน 27 คน 
  6.1.2. มีเลมแผนยุทธศาสตรสถาบันฯ  20 เลม   
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. เปนแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการตรวจสอบและควบคุมการใช

จายเงินงบประมาณ  

  6.2.2. มีแผนปฏิบัติการสถาบันฯ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธภายใน
สถาบันฯ 
 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือนกันยายน 2562  – มกราคม   2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  10,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ท่ี
มีรูปแบบชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 11.2  ผูอํานวยการสถาบันฯ ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการฝายแผนฯ หัวหนางาน
วางแผนและงบประมาณ  เจาหนาท่ีสถาบันฯ ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพื่อมุงสูการจัดการอาชีวศึกษาท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพสากล 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 1๒.1  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ   จัดทํารายงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

                        ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา  

๒. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     

   ( )  โครงการตามภาระงานประจํา     

   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ( )  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558   
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล     

 สภาพปจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษามีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ตลอดท้ังปการศึกษา และ
เมื่อส้ินปการศึกษา จะตองจัดทํารายงานประจําป ตามพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกบักิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดในรอบปท่ีผานมา ใหเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําป ท่ีไดบัญญัติไวเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ท่ีตรง
ตอความตองการของตลาดแรงงาน โดยมุงเนนการผลิตนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม รวมถึงสงเสริมใหเกิดสังคมแหง 
การเรียนรูตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรใน
ระดับตางๆ 
 โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ของสถาบันการอาชีวศึกษา             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดรวบรวมขอมูลการดําเนินการในดานตางๆ ในสวนของสถานศึกษาในสังกัด

และสวนของสํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โดยนํามาสรุปตามหัวขอสําคัญ

ตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป สามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนา

และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด ไดตรงประเด็น และสามารถกาวสูการเปน

สถาบันการอาชีวศึกษาช้ันนําของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพ จนกระท่ังสามารถแขงขันไดในเวที

ระดับนานาชาติ  

 แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :  
 ๕.๑ เพื่อเปนการดําเนินงานตาม พรบ.อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอ
รายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน 
 ๕.๒ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีขอมูลสําหรับการวาง
นโยบายการบริหารในปตอไป 
 ๕.๓ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาใหกับหนวยงานตนสังกัด 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  จํานวน  5๐ เลม 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. ใหเปนขอมูลสําหรับการวางนโยบายการบริหารในปตอไป 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – ธันวาคม ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

           
๒.ดําเนินงานตามโครงการ 

 

           
๓.สรุปผลการดําเนินงาน  

 

          
๔.รายงานผลโครงการ             
 

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ เปนการดําเนินงานตาม พรบ.อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอ
รายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน 
 ๑๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีขอมูลสําหรับการวาง
นโยบายการบริหารในปตอไป 
  ๑๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาใหกับหนวยงานตนสังกัด 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 ๑๒.๑  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   ความรวมมือกับสถานประกอบการ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( )  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551   
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

๔. หลักการและเหตุผล        
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีรวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาและในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
8  (ขอ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ รวมถึงการมีสวนรวม
ของชุมชน สังคมและสถานประกอบการในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนในการ
ดําเนินการศึกษาความตองการรวมมือจากสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  เปนแนวทางเบ้ืองตนเพื่อจัดทําขอเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการแตละสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนเปนระบบทวิภาคี  เปนการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
ดานสาขาตางๆ โดยการนํารายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคลองและตรงกับการปฏิบัติงานจริงมาจัดแผนการ
เรียนในสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ ทักษะ ตามสมรรถนะท่ีสถาน
ประกอบการตองการ และจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพรวมกับรายวิชาโครงการพิเศษ 
รวมเปนเวลา 1 ปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ ในภาคเรียนท่ี 3 และ 4 โดยนักศึกษาศึกษางาน 
และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีครูฝกในสถานประกอบการเปนผูสอนงานและทํางานรวมกัน
กับนักศึกษาตามกระบวนการ และตามเวลาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งนักศึกษา 
เปนพนักงานของสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงจัดโครงการ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการลงนามขอตกลงความรวมมือ เพื่อประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ 
๕.๑ เพื่อประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา โดยการ

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  
 ๕.๒ เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็ง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวางสถาบันการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน 
  6.1.2  ลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ จํานวน 30 สถานประกอบการ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ใหนักศึกษาไดเขาฝกอาชีพกับสถานประกอบการ 
  6.2.2  สถานประกอบการไดมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  จํานวน  1๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
๑๑.๑ ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ๑๑.๒ เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็ง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวางสถาบันการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 
 ๑๑.๓ เพื่อติดตามผลลัพธการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 1๒.1  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ  ปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551  
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 การปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาจากสถาบันถือวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากงานปจฉิมนิเทศคืองานท่ีสถาบันจะไดช้ีแนวทางในการดําเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา
โดยเฉพาะในเรื่องของการสมัครงานการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายชีวิต รวมถึงแนวทาง
การศึกษาตอเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนไปอีกดวย 
 สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ๒  เล็งเห็นความสําคัญ ดังกลาวจึงไดจัดโครงการ “การปจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการ” 
ข้ึน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสมบูรณยิ่ ง ข้ึนและเพื่อใหการ ปจฉิมนิ เทศมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยสาระท่ีเปนประโยชนท่ีนักศึกษาควรจะไดรับอยางครบถวน จึงมั่นใจวาการปจฉิมนิเทศและ
แสดงผลงานทางวิชาการจะเปนเข็มทิศท่ีจะทําใหนักศึกษา ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินชีวิตในวัน
ทํางาน และการเลือกประกอบวิชาชีพ เพราะกิจกรรมการปจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการตาม
โครงการดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานใหกับนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมี
คุณลักษณะของครูพันธุใหมท่ีใฝรูคูคุณธรรม 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 ๑.  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเปนแนวทางการปฏิบัติตัวกอนและสําเร็จการศึกษา
 ๒. เพื่อแนะนํากฎหมายและขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการทํางานเมื่อสําเร็จการการศึกษาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา  

 ๓. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม
ตลอดจนนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

 ๔. เพื่อใหนักศึกษา นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๖๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.1.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู ความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนไดรับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ      เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  50,000 บาท 
 

 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 นักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒   

ท่ีกําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2563 ไดทราบแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง รูเปาหมายและ
สามารถวางแผนการดําเนินชีวิต และไดรูจักวิธีการสมัครงานท่ีถูกตอง อีกท้ังนักศึกษาเกิดความรูสึกอบอุน
ใจกอนสําเร็จการศึกษา 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
แบบสอบถาม 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   สถาบันคุณธรรม ประจําป 2563 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

๒. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑  
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  

๔. หลักการและเหตุผล        
    ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  มาต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบัน  และเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีรวมกันธํารงรักษาใหคง
อยูตอไปในอนาคต  ส่ิงสําคัญสถานศึกษาจะตองกระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของ
กษัตริย  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  ประชาชนชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ      
จึงไดยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เพื่อสรางคานิยมแกนักศึกษา  ในการเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสน พระมหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกใน
ความเปนไทย รวมท้ังใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ มุงเนนแสวงหาความรูใหม สามารถนําองค
ความรูไปพัฒนาตน และพัฒนางาน ตลอดจนวิชาชีพ มีความเขาใจในหลักสูตร 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ 

5.1 เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 ไดเกิดคานิยม ความรักและ
เทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรัก ความสามัคคี ความ
ผูกพันระหวางวิทยาลัยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

5.3 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติ
ของสถาบันฯ 

5.4 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความเคารพ นอบนอม และความ
กตัญูตออาจารย 

 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

 ๖.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2  จํานวน  50 คน 
๖.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 เขารวมโครงการสถาบัน

คุณธรรม ประจําป 2562 รอยละ 80 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษามีคานิยม ความรักในการเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 
6.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันระหวางวิทยาลัยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
6.2.3 นักศึกษามีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติของสถาบันฯ 
6.2.4 นักศึกษามีความเคารพ นอบนอม และความกตัญูตออาจารย 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือนมิถุนายน  ถึง กรกฎาคม 2563 

๘. สถานท่ีดําเนินการ        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 70,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 ไดรับการปลูกฝงคานิยม ความรักใน 
การเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

11.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน 
ระหวางวิทยาลัยท่ีแนนแฟน 

11.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติ 
ของสถาบันฯ 

11.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความเคารพ นอบนอม และความ
กตัญูตออาจารย 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
           12.1 แบบสอบถาม 
 12.๓ สรุปและรายงานผล 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
                           หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551            
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําปการศึกษา 256๒3  จํานวน 
8 สาขาวิชา จาก 4 สถานศึกษา ซึ่งการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป นักศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจใน กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติอยางถูกตอง จึงจัดใหมีการปฐมนิเทศข้ึนเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และเปนแนว
ทางการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตอไป 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :    
 5.๑ เพื่อสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตัวในสถาบันไดอยางถูกตอง 
 5.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งข้ึน 
 5.๓ เพื่อสรางความสามัคคีใหแกนักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร ๒ ป         
ปการศึกษา ๒๕๖3 ช้ันปท่ี ๑  
  ๖.๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร 35 คน   

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 

  6.๒.๑ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของและ
มีความพรอมท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป 
  ๖.๒.๒ นักศึกษามีความรักความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 256๒ 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 50,000 บาท  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําป
การศึกษา 2563 มีความรูและความเขาใจในการเขาศึกษาตามหลักสูตร 
 11.๒ นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร 2 ป             
มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและสังคม 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

 แบบสอบถาม 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ  พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
                                หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร ๒ ป ประจําปการศึกษา 2563  จํานวน 
๘ สาขาวิชา จาก ๔ สถานศึกษา ซึ่งการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ดังกลาว นักศึกษาจะตองมี คุณธรรม จริยธรรม รูขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมไทยท่ีสืบทอดมายาวนาน ท่ีบอกถึงความกตัญู ทดแทนบุญคุณคณาจารยผูสืบทอดวิชา 

การไหวครูคือ การท่ีศิษยแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเปนครูบาอาจารยอยางจริงใจวา ทาน
เพียบพรอมดวยคุณธรรมความรูศิษยในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพรอมใจกันปวารณาตนรับการ 
ถายทอดวิชาความรูดวยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อใหบรรลุเปาหมายปลายทางของการศึกษา
ตามท่ี ต้ังใจไว(สุมิตร เทพวงษ, 2548 : 2) จากความหมายดังกลาว การไหวครูจึงเปนเสมือนการแสดง
ความกตัญ ูกตเวทิตาคุณ ตอครูผูมีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยไดใหความสําคัญกับคุณธรรมขอนี้เปน
อยางสูง เนื่องจากเปน การแสดงถึงการรูจักบุญคุณของผูใหความรูและ ผูท่ีรูจักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะ
เปนผูท่ีเจริญรุงเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอางอิงทางวิชาการ การไหวครูจึงเปนเสมือนการอางอิง
ถึงบุคคลท่ีเราไดรับความรูมาเพื่อ แสดงถึงความเคารพในทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะเห็นไดวาคนไทยไดให
ความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญามา เปนเวลาชานาน จากหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ จึงไดตระหนักถึง ความสําคัญของครู-อาจารยและมุงมั่นท่ี
รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยท่ีดีไวเพื่อใหนักศึกษา ทุกระดับช้ันของมหาวิทยาลัยได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีความนอบนอม ตอครู-อาจารยท่ีประสิทธิ์ ประสาทวิชาใหแกนักศึกษา 
และรวมกันอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ใหคงอยู ตอไปในอนาคตสืบไป 

  

 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  

   ๑. เพื่อสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตัวในสถาบันไดอยางถูกตอง 
    ๒. เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งข้ึน 
    ๓. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความเคารพนอบนอม และความกตัญูกตเวทิตาตอครู-อาจารย 
 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร ๒ ป ป
การศึกษา ๒๕๖๓ ช้ันปท่ี ๑ จํานวน 80 คน 
                ๖.๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๑๕ คน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของและ
มีความพรอมท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป 
     ๖.๒.๒ นักศึกษามีความรักความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   เดือน  กรกฎาคม  2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

      ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 35,000 บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําป
การศึกษา 256๒ มีความรูและความเขาใจในการเขาศึกษาตามหลักสูตร 
 11.๒ นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร 2 ป             
มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและสังคม 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

          แบบสอบถาม 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   เตรียมความพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2563 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551            
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบวิทยาลัยในสังกัด คือ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคบานแพง  และวิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีมุกดาหารเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพ
โดยตรงตามท่ีตลาดแรงงานตองการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต กอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนั้น จึงจัดโครงการเตรียม
ความพรอมรับพระราชาทานปริญญาบัตร ข้ึนเพื่อใหบัณฑิตฝกซอมพิธีและใหคณาจารยและนักศึกษารุน
นองรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต   

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.๑ เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษารุนนองรวมยินดีกับบัณฑิต 
 5.2 เพื่อเสริมสรางความผูกพันระหวาง นักศึกษา คณาจารย และสถาบันฯ 
 5.3 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตกอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเขาซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
 6.2.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ มีความเขาใจในข้ันตอน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 6.2.3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ มีความเขาใจในข้ันตอน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน กรกฎาคม  –  สิงหาคม 2563 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 
 - หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 - อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

 
๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 
 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน 300,000 บาท  
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
11.๑ คณาจารยและนักศึกษารุนนองรวมยินดีกับบัณฑิต 

 11.2 บัณฑิตมีความผูกพันระหวาง นักศึกษา คณาจารย และสถาบันฯ 
 11.3 บัณฑิตมีการเตรียมความพรอมกอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถ
ปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองในการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

แบบสอบถาม 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําป 2563 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551            
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

4. หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรมไทย เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย ท่ียังเปนเครื่องวัดความเจริญ

หรือความเส่ือมของสังคมไทย ซึ่งเปนผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือมี
นั่นยอมข้ึนอยูกับการพัฒนาคนในสังคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีกลาวถึงการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนานั้น สังคมตองมีดุลภาพ จากการพัฒนาคนในสังคมเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูโดนคนไทยสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมใจกันพัฒนาภูมิปญญาไทยควบคูกับการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี จึงเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมไทยอยูหลายประการ 
การเสริมสรางในการปลูกจิตสํานึกความดีงามเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เกิดความรวมมือ รวมใจ 
สงเสริมขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ทําใหเกิดการถายทอดจารุนหนึ่งสูรุนหนึ่งซึ่งนับวาเปนการสืบทอด
เอกลักษณไทย 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มาต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบัน และเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีรวมกันธํารงรักษาใหคงอยู
ตอไปในอนาคต  ส่ิงสําคัญสถาบันการศึกษาจะตองกระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบัน
ของกษัตริย  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  ประชาชนชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ  
จึงไดยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เพื่อสรางคานิยมแกนักศึกษา  ในการเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสน พระมหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกใน
ความเปนไทย 

5. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.1 เพื่อรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยใหคงสืบไป 
 5.2 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเคารพและกตัญกูตเวทีตออาจารยและบุคลากรอาวุโส 
 5.3 เพื่อ เสริมสร างความสัมพันธอัน ดีและความสามัคคีในสถาบันอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๗๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ ผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีจิตสํานึกในความเปนไทย เกิดความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีมากขอไทยมีความสัมพันธท่ีดีตอกันแลความสามัคคีในองคกร   

7. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน ตุลาคม 2562  – กันยายน  2563 

8. สถานท่ีดําเนินการ          สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

9. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.ดําเนินงานตามโครงการ             

3.สรุปผลการดําเนินงาน             

4.รายงานผลโครงการ             

 

10. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  10,000 บาท 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทําใหเกิดลักษณท่ีดีแกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีสงกานตและสืบสานวัฒนธรรมไทย กรรมการสถาศึกษา ผูบริหารละบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีจิตสํานึกในความเปนไทยและรวมอนุรักษประเพณีอันดีงามของไทย 

12. การติดตาม/ประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
 

13. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
- ไมมี  

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   สํานักพัฒนาการศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551              
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2    
 

๔. หลักการและเหตุผล        
รัฐบาลมีนโยบายปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน

องคประกอบสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือ
เปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักษภักดีและปกปองรักษาบรมเดชานุภาพ 
โดยใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม
คํานึงถึงความสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุน
โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ี สถาบันตลอดจนหนวยงานท้ังหลาย
ของรัฐเรยีนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยาง 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบันและเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีรวมกันธํารงรักษาใหคงอยูตลอดไป
ในอนาคตส่ิงสําคัญสถาบันตองกระตุนเตือนเยาวชนมคีวามรักและเทินทูนสถาบันของกษัตริยนอกจากนั้น
ยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชนชาวไทยนําถือศาสนาพุทธ จึงไดยึดหลักธรรมคําสอน
ของระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัด
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เพื่อสรางคานิยมในการเทินทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริยละสงเสริม
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกในความเปนไทย 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1  เพื่อปลูกฝงใหเกิดคานิยม ความรักและเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมากษัตริย 
 5.2  เพื่อรวมประเพณีและรวมงานรัฐพธิีเนื่องในวโรกาสตางๆ วันสําคัญของชาติ  กิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติ 

 

แบบเสนอโครงการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 5.3 เพื่อใหเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเปนชนชาติไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ  ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยูคูชาติไป 
๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
  6.1.1 ปลูกฝงความรักเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  6.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ.2 เขารวมประเพณีและ
รวมงานรัฐพิธีในวโรกาสตางๆ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษามีคานิยม ความรักในการเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
  6.2.2  นักศึกษามีความตระหนัก และมีความมุงมั่นดํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ใหคงอยูตลอดไป 

 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             
 
๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  100,000 บาท  
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1  ปลูกฝงใหเกิดคานิยม ความรักเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 11.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมประเพณีและรวมงานรัฐพิธีในวโรกาสตางๆ 
 11.3  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใหเกิดความรักสมัครสมาน สามัคคี ในความเปนชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 -  ไมมี   
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการสําหรับอาจารย ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 ปจจุบันการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ ไดรับความสนใจมาก อาจารย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเรียนรูเทคนิคการทําวิจัย การเก็บขอมูล การเขียนรายงาน เพื่อใหผูเขารับการ
อบรม มีความรูประสบการณการในการทําวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ จึงเนนใหมีการฝก
ปฏิบัติในการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ ในการทําวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ และใหผูท่ีเขารับการ
อบรมไดนําความรูและประสบการณจากการอบรมไปใชปฏิบัติไดจริง 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 5.1  อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจการทําวิจัย 
 5.2  เพื่อรวมแลกเปล่ียนเทคนิคการทําวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ 
 5.3  เพื่อสรางและพัฒนาอาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ใหมีความเขมแข็งดานวิชาการและการเขียนบทความวิชาการ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนผูเขารวมอบรบไมนอยกวา 60 คน  
  6.1.2 รอยละองคความรูท่ีไดรับของผูเขารวมอบรมหลังขารวมโครงการไมนอยกวา 
รอยละ 90 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผูเขารับการฝกอบรมผานการอบรมตามโครงการท่ีกําหนด 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  6.2.2 เกิดการสรางและพัฒนาองคความรูดานการทําวิจัยและเขียนบทความวิชาการ
จากครู อาจารยเพิ่มข้ึน 
  6.2.3 ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทําวิจัยและการเขียน
บทความวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  100,000 บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิชาการอยางมีระบบ 
 11.2 ผูเขารับการอบรมสามรถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใช
ในการทําวิจัยและเขียนบทความวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11.3 ผูเขารวมการฝกอบรมสามารถเขียนบทความหรือวิจัยไดอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง จึง
เปนการเพิ่มจํานวนนักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีคุณภาพใหแกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 2  

11.4 ครู อาจารยมีวิสัยทัศน ทัศนคติกวางไกล และเกิดเครือขายความรวมมือดานการทําวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  
1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

-ไมมี-   
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและส่ิงประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
 

๔. หลักการและเหตุผล        
การวิจัยและการประดิษฐคิดคนเปนกลไกสําคัญในการสรางการเปล่ียนแปลงใหกับสังคมและ

เศรษฐกิจไดโดยการสรางความรูใหม แนวทางใหม ทฤษฎีใหม หรือช้ินงานใหมๆ หรืออาจกลาวไดวาเปน

การสรางฐานสติปญญาในการพัฒนาใหกับประเทศไดและหากนําไปสรางมูลคาในเชิงพาณิชยไดก็จะ

กอใหเกิดนวัตกรรมท่ีสามารถสรางผลประโยชนใหเกิดข้ึนท้ังอาจเปนตัวเงิน หรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได 

ดังนั้นการพัฒนาใหผลงานท่ีเกิดจากการวิจัย และงานท่ีเกิดจากการประดิษฐคิดคนไดถูกนําไปพัฒนา

ปรับปรุง ใหนําไปสูนวัตกรรมก็จะสามารถสรางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ข้ึนมาได 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มี
นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได
จัดทําผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ เกิดเทคโนโลยีใหมๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับ Thailand 4.0 และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถ และเผยแพรสูสาธารณชนได 
ตลอดจนองคความรูไปพัฒนา สามารถตอยอดในการพัฒนา วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐได 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ   
     ๕.๑ เพื่อใหนักศึกษานําความรูมาใชในการทําวิจัยได  
     5.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐได  
     ๕.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเผยแพรนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐสูสาธารณะและพัฒนาตอยอด  
 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
        6.1.1 นักศึกษามีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําเสนอผลงานได 
                   6.1.2 นักศึกษาทํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเผยแพรสูสาธารณะและพัฒนาตอยอดได 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 นักศึกษามีความรูในการทําวิจัย รอยละ 80 
                 6.2.2 นักศึกษานําความรูมาทํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ รอยละ 80 
                 6.2.3 นักศึกษามีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเผยแพรสูสาธารณะและพัฒนาตอยอด รอยละ 80 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 

๘. สถานท่ีดําเนินการ    

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             

๑๐. งบประมาณ 
        จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  100,000 บาท  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
      11.๑ นักศึกษานําความรูไปใชในการทําวิจัยได  
      11.๒ นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและสรางส่ิงประดิษฐได  
      11.3 นักศึกษาเผยแพรนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐสูสาธารณะและพัฒนาตอยอดได  

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
      แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

          โครงการ   นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2563 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2   

๔. หลักการและเหตุผล        
 ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กําหนดแผนปฏิบัติเปดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ตามแผนการจัดการศึกษาและจัดเรียนในสถาน
ประกอบการ ตามรูปแบบจัดการศึกษา ตองประสานงานกับสถานประกอบการในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล นักศึกษาฝกอาชีพ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จัดทําโครงการนิเทศนักศึกษา
ในสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางการประเมินผลการใช
หลักสูตรและปรับปรุง การฝกงานของนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.1 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ ระเบียบ

การออกฝกงาน 

5.2 เพื่อใหอาจารยติดตามนักศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาและจัดเรียนในสถาน
ประกอบการ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ปฏิบัติการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเขา
รวมโครงการ รอยละ 85 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.1.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ 
ระเบียบการออกฝกงานในระดับดีข้ึนไป 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

 แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   ในสถานประกอบการ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  200,000 บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ ระเบียบการออก
ฝกงาน 
 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

1. จากการสังเกต 
2. รายงานโครงการ 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน ประจําปการศึกษา 2563 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จํานวน 5 สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะตองฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการตลอดปการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจในข้ันตอนการฝกอาชีพ การควบคุมและการรายงาน
ผลการฝกเปนไปตามวัตถุประสงค สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดจัดทํา
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน ประจําปการศึกษา 2563 ข้ึน  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพื่อสรางความเขาใจในข้ันตอนการฝกอาชีพของนักศึกษา 
 5.2 เพื่อสรางความเขาใจในการรายงานผลการฝก 
 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผูบริหาร หัวหนาคณะวิชา หัวหนาภาควิชา และนักศึกษา เขารวม รอยละ 80 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    มีนาคม 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

 

 

 แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๘๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     
 

       

๒.ดําเนินงานตามโครงการ     
 

       

๓.สรุปผลการดําเนินงาน     
 

       

๔.รายงานผลโครงการ       
 

     

 

๑๐. งบประมาณ 

 งบประมาณดําเนินการ  
  เปนงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 นักศึกษาท่ีจะออกฝกอาชีพในสถานประกอบการมีความเขาใจในข้ันตอนการฝกอาชีพ และ
สามารถเขียนรายงานผลการฝกไดอยางถูกตอง 
 
1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

1. จากการสังเกต 
2. รายงานโครงการ 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 

๔. หลักการและเหตุผล        
 โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
จํานวน 19 แหง เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรจํานวน 4 แหง เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2556 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 ท้ังสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีชํานาญการปฏิบัติ 
การสอนการวิจัยการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอมรวมท้ังใหบริการวิชาการแกสังคม และตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันดังกลาวมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันได 
         ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันท่ี 24 เมษายน 2558 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน จํานวน 12 ตัวบงช้ี เพื่อให
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในอาชีวศึกษาไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ไดมีการประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ประกอบดวย หลักเกณฑ จํานวน 5 ขอ 
แนวปฏิบัติ จํานวน 9 ขอ และเกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา        
พ.ศ. 2558 จํานวน 30 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ท้ังนี้ใหใชกับสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ   
5.1 เพื่อดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาปริญญาอยางตอเนื่อง 
5.2  เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
5.3  เพื่อรายงานและเผยแพรผลการดําเนินงานตอผูท่ีเกี่ยวของ 
5.4  เพื่อนําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  6.1.1 อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑ และ
วิธีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 สถานศึกษาในสังกัดผานเกณฑประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    มีนาคม 2563 
 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  80,000 บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 11.2 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา    

  11.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สามารถนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  มาใชเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
และวิทยาลัยในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
12.1 รายงานโครงการ 
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ  จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 

๔. หลักการและเหตุผล        
 ยุคปจจุบันเปนยุคของการบริหารงานดวยระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหทันเวลา          
ทันเหตุการณ  สามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแก ไขปญหาได ทันทวงที  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนและบุคลากรเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ทํา
ใหตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนท่ีนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จะตองมีบัตรประจําตัวเพื่อเปนหลักฐานในดานงานบริการของสถาบันใหเกิด
ความสะดวก มีความคลองตัว รวดเร็วข้ึน 

 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 ๕.๑ เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา                   
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีปการศึกษา 2563 รอยละ 85 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักศึกษามีบัตรประจําตัวเพื่อใชในการติดตองานดานบริการ เพื่อใหเกิดความ
สะดวก มีความคลองตัว รวดเร็วข้ึน 
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เมษายน - พฤษภาคม 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 
 
 

 แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  10,000 บาท  
  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ บัตรประจําตัวนักศึกษามีความสวยงาม คงทน ตอการใชงาน 
 11.2 นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกคน 
 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ แบบสอบถามความคิดเห็น  
12.2 สถิติการจัดทําบัตรประจําตัว 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
โครงการ  รับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

๔. หลักการและเหตุผล        
 ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๖3  มีแผนการรับนักศึกษา เพื่อให
ผูท่ีสนใจเขาศึกษาตอไดทราบแนวทางการสมัคร สาขาท่ีสนใจ พรอมท้ังระเบียบ วิธีการ ข้ันตอนการสมัคร 
คาใชจาย  จึงไดจัดทําโครงการการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีข้ึนมา 

 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 ๕.๑ เพื่อใหผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. ผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  6.1.2 ผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ       
ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 85 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ ผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
มีความพึงพอใจในการเปดรับสมัคร 
  6.2.2 ผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
มีความพึงพอใจในการเปดรับสมัครในระดับดีข้ึนไป 
 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ         วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

 
แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

  งบประมาณดําเนินการ  
  เปนงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท  
  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  ๑๑.๑ ผูท่ีสนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในวิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ แบบรายงานผลการสมัคร 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ  อบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารยสูการรูของนักศึกษา  
ดวยเทคโนโลยี Space learning 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต 

2. ลักษณะโครงการ ()  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 การเรียนรูเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา ไมวาจะเปนในสถานศึกษา รานอาหาร รานกาแฟ มุมหนึ่งใน
สวนสาธารณะ รานหนังสือ สถานศึกษา หรืออื่นๆ ซึ่งตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูข้ันสูงและทักษะชีวิตท่ี
สําคัญจําเปน สถานศึกษาในฐานะท่ีเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ตองออกแบบพื้นท่ีของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ แตในปจจุบัน 
การเรียนรูมักถูกจํากัดใหเกิดในเฉพาะสถานท่ี ท่ีถูกจัดเตรียมไว ท้ังท่ีเปนหองเรียนแบบทางการหรือไมเปน
ทางการ มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาหรือหองเรียนเสมือน ซึ่งสถานท่ีเหลานี้มีอํานาจแฝงบังคับให
คนมารวมกลุมกัน เพื่อใหครูมาทําการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการทํางานรวมกัน และเกิด
ปฏิสัมพันธกัน ดังท่ีสามารถพบไดตามสถานศึกษาท่ัวไป ซึ่งไดรับการออกแบบตามลักษณะของหลักสูตร
การสอนด้ังเดิมในอดีต สงผลใหเกิดความไมสอดคลองกัน ผูสอนตองการใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองแตหองเรียนถูกจัดแบบการนั่งบรรยาย เมื่อนั่งแลวถูกบังคับใหหันหนาเขาหาผูสอน ท้ังขนาดของ
หองเรียน โตะ และเกาอี้ไมเอื้ออํานวยตอการปรับเปล่ียนรูปแบบไดบอย 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งตองจักหาแหลงเรียนรู เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดดําเนินการโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารยสูการรู
ของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยี Space learning เพื่อใหนักศึกษารูเทาทัน การเปล่ียนแปลงและเขาถึง
ความรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 ๕.๑ เพื่อพัฒนาแหลงของขอมูลส่ือการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาในทุกสถานท่ี 
 ๕.๒ เพื่อใหคณะอาจารย รวมจัดทําส่ือการเรียนการสอน  ใหมีความหลากหลาย  เพิ่มข้ึน 
 ๕.๓ เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. ระบบจัดการฐานขอมูลและส่ือการเรียนการสอน ของทุกภาควิชา    
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ อาจารยผูสอนในภาควิชาทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถใน
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
  6.2.2 การเขาถึงขอมูลส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษารวดเร็วและงายยิ่งข้ึน 
 
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  120,000 บาท  
  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ พัฒนาแหลงของขอมูลส่ือการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาในทุกสถานท่ี 
 11.๒ ใหคณะอาจารย รวมจัดทําส่ือการเรียนการสอน  ใหมีความหลากหลาย  เพิ่มข้ึน 
 11.๓ การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ ติดตามการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในโครงการ 
๑๒.๒ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ  เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของภาควิชาท่ีเปดการเรียนการสอนของภาควิชาท่ีเปด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควิชา ภาควิชาละ 100,000 บาท 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ภาคภาควิชาท่ีเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
       ในสังกัดสถาบันฯ 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งในปจจุบันตองใชครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ ของสถานศึกษานั้นๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมกับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จึงขอเสนอโครงการ
ปรับปรุงหองเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต และจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ 
 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 5.1 เพือ่จัดทําหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 5.2 เพือ่จัดหาครุภัณฑในการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี

 5.3 เพือ่ใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตร ี

 5.4 เพือ่เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาท่ีจะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีหองเรียนท่ีมีส่ือ นวัตกรรมและขอมูลสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย 
  6.1.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีครุภัณฑในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
  

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๙๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนรูผานส่ือนวัตกรรมและขอมูล
สารสนเทศท่ีทันสมัยซึ่งจะทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ   เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ        สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  800,000 บาท  
  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
   11.1 ไดหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   11.2 มีครุภัณฑในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
   11.3 เกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตร ี
 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ        งานสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล         
        เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดเจริญกาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุค
ขอมูลขาวสาร ความเปล่ียนแปลงท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบการศึกษามีมากข้ึน จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดาน
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานส่ือและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงจะสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษา
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ท้ังในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู และดานบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีเปน
กลไลสําคัญในการปฏิ บัติงานในทุกหนวยงาน งานสารสนเทศ สถาบันการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดเล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อใหรองรับตอการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อใหตอบสนองตอการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหาร
จัดการ รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ    
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ 
 5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ฝายบริหาร มีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรและ
ผูเรียนมีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน 
           ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ ฝายบริหาร บุคลากร และผูเรียน รอยละ 80 ใชระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน  มกราคม -  กันยายน ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  100,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
  ๑๑.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อใหขอมูลกับนักศึกษาจากอาจารยผูสอนในสถานศึกษา 
  11.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
           ๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 
 
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ   พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ        งานอาคารสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551       
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๔. หลักการและเหตุผล        

 ในปจจุบันปญหาดานส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกําลังเปนท่ีให
ความสนใจของหลายฝาย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษยและผลท่ีเกิดเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ในแตละวัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
ตองมีความตระหนักถึงปญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนหนาท่ี
ของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหนึ่ง ท่ีจะตองรวมกันรณรงครูจักใชอยางคุมคาและตองพยายามรักษาให
ยาวนาน โดยเฉพาะส่ิงแวดลอมท่ีอยูใกลตัว 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนโดย มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีใหมีความ
สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศท่ี
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน รวมท้ังตองมีการบริหารจัดการดานวัสดุสํานักงาน ส่ือ 
อุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 2 จึงขอดําเนินการโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ในสถาบันฯ เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและภายนอกสํานักงานใหมีความสะอาด เกิดความ
สะดวกในการติดตอราชการ 
๕. วัตถุประสงคของโครงการ   

5.1 เพื่อใหอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก และบริเวณสํานักงาน
สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน 
 5.2 เพื่อใหสภาพหองสํานักงานและอาคารสถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ 
 5.3 เพื่อพฒันาสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงาม 

 
 
 
 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
       6.1.1 สํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และบริเวณโดยรอบ 
มีความสะอาด และ 
        6.1.2 พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและภายนอก
สํานักงานใหมีความสะอาด เกิดความสะดวกในการติดตอราชการ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 อาคารสถานท่ี ภายในและภายนอกสํานักงานมีความสะอาด สะดวกในการทํางาน
และการติดตอราชการ 

 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             

๑๐. งบประมาณ 
       โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  50,000 บาท  
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
11.1 อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวก และบริเวณสํานักงานสะอาด  

รมรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน 
 11.2 สภาพหองสํานักงานและอาคารสถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ 
 11.3 พัฒนาสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงาม 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
       -  แบบสอบถาม/แบบประเมินตนเอง  
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
       -  ไมมี   

 
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป (2564-2567) 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ( )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ( )  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 
        ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551 
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐจัดต้ังข้ึนเพื่อ
ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  โดยใหจัดการศึกษาในระบบ  จัดการศึกษานอก
ระบบ และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ซึ่งเนนการ
จัดการศึกษาท่ีหลากหลายสําหรับประชาชนวัยเรียน วัยทํางาน  อยางตอเนื่องและท่ัวถึงจนถึงระดับ
ปริญญาตรี  โดยใหชุมชน สังคม สถานประกอบการรวมกันกําหนดมาตรฐาน  มีความยืดหยุน หลากหลาย  
รวมท้ังการระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงการพัฒนาครูคณาจารย
อยางตอเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เพื่อเปนการวางแผนผลิตพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ใหทันตอความเจริญกาวหนาของประเทศท้ังในแถบภูมิภาคอาเซียน  และ เพื่อวิเคราะห จุดออน  จุดแข็ง 
ซึ่งจะไดวางแผนในการจัดการศึกษา ของสถาบันฯ ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ตอไป   
 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 ๕.๑ เพื่อเปนการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันฯ ฉ. ๒ ระยะ 4 ป 
 ๕.๒ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันฯ ฉ. ๒ ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทาง
การศึกษา  และสถานประกอบการ  
 ๕.๓ เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และงบประมาณในการบริหารงาน โดยมุงเนน 
ผลสัมฤทธิ์ ตามหลักการบริหาร 
 ๕.๔ เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารสถาบัน ฉ. ๒ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพฒันาการอาชีวศึกษา 
 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ สถาบันฯ ฉ. ๒ คณะจัดทําแผน 
ตัวแทนสถานประกอบการ สาขาวิชา ผูเช่ียวชาญดานการจัดทําแผน จํานวน  50  คน 
 ๖.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. พัฒนาระบบการคิด วิเคราะห สังเคราะห แกผูเขารวมโครงการฯ 
  ๖.๒.๒  ไดแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ระยะ ๕ ป 
  ๖.๒.๓  มีเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน  

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน เมษายน – กันยายน  2563 

๘. สถานท่ีดําเนินการ         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  150,000  บาท 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.๑  ไดแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ระยะ ๕ ป 
 ๑1.2  พัฒนาระบบการคิด วิเคราะห สังเคราะห แกผูเขารวมโครงการฯ 
 ๑1.3  มีเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ท่ี
ชัดเจน ในการดําเนินงาน  

๑๓. การติดตาม/ประเมินผล 
 ๑๓.๑ ระหวางการดําเนินโครงการ 
 ๑๓.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ  และการรายงานผล 

๑๔. ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
      - ไมมี-  
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   จัดทําวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ()  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558   
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

๔. หลักการและเหตุผล        
 ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ในดานตาง ๆ ไดแก การจัดทําฐานขอมูลการวิจัย การวิจัยตอยอด การบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา การผลิตนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาเครือขายงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย
ใหม การระดมทรัพยากรจากทองถ่ิน การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย และการจัดทําวารสารเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพวารสารของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และมีจุดมุงหมายในการสงเสริมและสนับสนุนใหคณะผูบริหาร 
อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในสาขานั้น ๆ เปนการ
สรางเครือขายเผยแพรอันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อีกท้ังเปนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการในรูปแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ และเปนการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการ ระหวางสถาบันการอาชีวศึกษา                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กับหนวยงานภาคนอกท้ังภาครัฐ และเอกชน 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และหนวยงานจากภายนอก 
 5.2 เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ 
 5.3 เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวิชาการและวิจัยไปใชใหเกดิประโยชน 
 5.4 เพื่อสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ระหวางสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  6.1.1. จํานวนบทความ 30 บทความ 
  6.1.2 จํานวนวารสาร 500 เลม/ป 
  6.1.3 จํานวนหนวยงานท่ีสงวารสารไปเผยแพร จํานวน 240 หนวยงาน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ไดบทความทางวิชาการเผยแพร รอยละ 90 
  6.2.2 ไดเลมวารสารเผยแพรจํานวน 500 เลม 
  6.2.3 ไดวารสารสงไปเผยแพรยังหนวยงานท้ังภายในและภายนอก   
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ         ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

      จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  100,000 บาท    

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 11.1 มีชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัด 
                 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 11.2 เปนการสรางเครือขายของการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระหวางสถาบัน 
                 การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และหนวยงานภายนอกของภาครัฐและเอกชน 
 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
สงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อโครงการแลวเสร็จ  
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
โครงการ   นําเสนอผลงานวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (    )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
สนองนโยบาย  ( )  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ( )  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามมาตรฐาน       ( )  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551              
  ตามยุทธศาสตร       ( )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2    
 

๔. หลักการและเหตุผล        
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถาบันท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการให

การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงท่ีชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม โดยมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนผลงานวิจัยอันมีคุณคา นําไปสูการใช
ประโยชนการเผยแพรอยางกวางขวางระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ท้ังจาก
หนวยงานภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา รวมท้ังเพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในดานอื่นๆ   
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตระหนัก
ความสําคัญการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา จึงขอ
ดําเนินการโครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ โดยมีเจตนารมณรวมกันท่ีจะดําเนินการพัฒนาการวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
รูปธรรม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานอาชีวศึกษาใหเขมแข็งบนพื้นฐานสติปญญา ความรู 
(Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base) 
พรอมท้ังรวมกระตุนและสงเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาใหมีการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีมุงหวังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดวยการวิจัยและนวัตกรรม  

 
 
 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๐๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ  
     5.1  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง 
 5.2  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางกวางขวางท้ังจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา พรอมท้ังเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  
       6.1.1  คณาจารยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รอยละ 80 
ผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 คณาจารยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

 

๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ     เดือน ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕21 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.ดําเนินงานตามโครงการ             
๓.สรุปผลการดําเนินงาน             
๔.รายงานผลโครงการ             
 
๑๐. งบประมาณ 
       งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จํานวน  150,000 บาท  
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
     11.1  สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
 11.2  เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางกวางขวางท้ังจากหนวยงาน
ภายในภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา และเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
       -  ไมมี   
  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

โครงการ   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551  
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation)  เปนพันธกิจหลักใน
การควบคุมงานท่ีผูบริหารทุกระดับช้ันจะตองปฏิบัติ  ในปริมาณท่ีมากนอยและดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน  
ในระบบการบริหารนั้น  การควบคุม คือ การตรวจสอบการทํางานและกํากับการปฏิบัติ  โดยการติดตาม
ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติไดจริงแลวนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
หรือกับมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว แลวกําหนดวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมหรือวิธีการในการแกไขปรับปรุงใหดี
ยิ่งข้ึน  มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
             การติดตามและประเมินผล  เปนสวนสําคัญของการบริหารโครงการอยางยิ่ง ขอมูลท่ีจะใชใน
การรายงานของโครงการ  แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจแกไข ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใชเครื่องมือ วิธีการท่ีมีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ นํามาซึ่งการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว สงผลใหมีขอมูล  หรือการ
รายงาน เพื่อชวยใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ วางานท่ีกําลังปฏิบัติอยูสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว
หรือไม สมควรดําเนินการตอ หรือแกไขปรับปรุงอยางไรตอไป ตลอดจนผลการประเมินสามารถมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีดีเปนตนแบบ และมีบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดทํา
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อชวยใหฝายบริหารไดมีขอมูลใชในการ

พิจารณาวาง แผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 ๕.๑  เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย            
 ๕๒  เพื่อประเมินสวนราชการใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ในสังกัดสถาบันฯ  

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  6.1.1. สวนราชการในสังกัดสถาบันฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
     ๖.๑.๒. สถาบันฯ เปนหนวยงานบังคับบัญชาสถานศึกษาในสังกัด สงเสริมสนับสนุนในการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ มีการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร ของ
รัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ๖.๒.๒ บรรลุเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖3 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 ๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน  30,000  บาท 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ มีการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 
 ๑๒.๒ การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 

1๒. การติดตาม/ประเมินผล 

          ๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม 

1๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 
 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ (    )  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
   ()  โครงการตามภาระงานประจํา     
   (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  

สนองนโยบาย  ()  กระทรวงศึกษาธิการ 
      ()  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรฐาน       ()  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551  
  ตามยุทธศาสตร       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

๔. หลักการและเหตุผล        
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะขอมูลขาวสารเปนไปอยาง
รวดเร็ว สงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของประเทศ การ
พัฒนาประเทศใหมีเจริญกาวหนา พรอมท่ีจะแขงขันกับนานาประเทศไดการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนาใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันตอตนเองและสังคม 
รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานเพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งบางหลักสูตรไดรับการอนุมัติใหเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ 
ซึ่งสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรทุกๆ ๕ ป  
 ดังนั้น อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ใหสอดคลองกับ
ทองถ่ินรวม ครอบครัวและชุมชน ทองถ่ิน วัด หนวยงานและสถานศึกษา ข้ึนใชในสถานศึกษา เพื่อให
นักศึกษารูเทาทัน การเปล่ียนแปลงและเขาถึงความรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
  

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :   
๕.๑ เพื่อใหภาควิชามีหลักสูตรตอบสนองความตองการของสถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
๕.๒ เพื่อใหใหคณะอาจารย นักศึกษา ชุมชน รวมจัดทําหลักสูตร  ใหมีความหลากหลาย เพิ่มข้ึน 
๕.๓ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

 

 

แบบเสนอโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑. มีจํานวนสาขาวิชาเพิ่มข้ึน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ อาจารยผูสอนในภาควิชาทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร 
  6.2.2 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม ใหมีคุณภาพไดรับรองมาตรฐาน 
 

 ๗. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    สิงหาคม 2561 

 ๘. สถานท่ีดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

๙. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

๒.ดําเนินงานตามโครงการ             

๓.สรุปผลการดําเนินงาน             

๔.รายงานผลโครงการ             

 

๑๐. งบประมาณ 

 งบประมาณดําเนินการเปนงบประมาณท้ังส้ิน  100,000 บาท  
  

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
 ๑๑.๑ สถาบันฯ  มีหลักสูตรท่ีเพิ่มข้ึน 
          ๑๑.๒ นักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดและสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมและสังคม 
 

๑๒. การติดตาม/ประเมินผล 
๑๒.๑ ติดตามการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในโครงการ 
๑๒.๒ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 

๑๓. ปญหาและท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
-ไมมี-   
 

 
 

 
                

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๕ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๖ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๗ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๘ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๙ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๒๐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  



 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                    สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๒๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ประจําปงบประมาณ 2563 

๑. นายชาญทนงค  บุญรักษา       รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒  ประธานกรรมการ 
2. นายวิชิต  สงวนไกรพงษ ปฏิบัติหนาท่ี ในตําแหนง รอง ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒ กรรมการ 
3. นายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง ปฏิบัติหนาท่ี ในตําแหนง รอง ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒ กรรมการ 
4. วาท่ี พ.ต.เศรษฐพงษ  สาลีโส รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
 ทําหนาท่ี ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการ 
5. นายจักรี  ตนเช้ือ ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
 ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการฯ     กรรมการ 
6. นายปยะ  ศิริขันธ ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
 ทําหนาท่ี ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ   
7. นางสาววารุณี  อารีเอื้อ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
8. นางสาวคุณัญญา  เจริญศร ี พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
9. นางสาวญาณิศา  เวียงสมุทร           พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
10. นางสาวพัชรี  ไชยศรีสุทธิ์ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
11. นางสาวกิตติยา  ไชยฮัง พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
12. นายอานุภาพ  แสนทวีสุข พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
13. นายเมืองมนต  เนตรหาญ รอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร
ฯ  

กรรมการและ
เลขานุการ  

14. นายณัฐวุฒิ  เกตวงษา พนักงานบริหารท่ัวไป   กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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