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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสกลนคร 
1.  ท่ีต้ังและเขตการปกครอง  
  1.1  ท่ีต้ังและอาณาเขต  
  จังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในสิบเกาจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังอยูประมาณ  
เสนรุงท่ี   16๐   องศา  45´  ลิปดา  ถึง  18๐   องศา  15´  ลิปดา  เหนือ  และเสนแวงท่ี  103๐   
องศา  15´ ลิปดา  ถึง 104๐องศา  30´  ลิปดา  ตะวันออก  หางจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต
ประมาณ  647  กิโลเมตร  และหางจากแมน้ําโขงจุดท่ีต้ังจังหวัดนครพนม  ซึ่งเปนเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประมาณ  90  กิโลเมตร  มีพื้นท่ี  รวมท้ังส้ิน   
9,605.76  ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ   6,003,603  ไร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้   
   ทิศเหนือ จรดเขต       จังหวัดหนองคาย 
   ทิศตะวันออก จรดเขต       จังหวัดนครพนม 
   ทิศใต  จรดเขต       จังหวัดกาฬสินธุ  , จังหวัดอุดรธานี   
   ทิศตะวันตก จรดเขต       จังหวัดอุดรธานี   
 1.2  การปกครอง 
  จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครองออกเปน   18  อําเภอ  125  ตําบล   1,485  
หมูบาน  องคการบริหารสวนจังหวัด   1  แหง  เทศบาลเมือง  1  แหง  เทศบาลตําบล   15  แหง  
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)   124  แหง 
ตารางแสดงหนวยปกครองจังหวัดสกลนคร 

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
1. เมืองสกลนคร 
2. กุดบาก 
3. กุสุมาลย 
4. บานมวง 
5. พรรณานิคม 
6. พังโคน 
7. วานรนิวาส 
8. วาริชภูมิ 
9. สวางแดนดิน 
10. อากาศอํานวย 
11. สองดาว 
12. นิคมน้ําอูน 
13. คําตากลา 
14. เตางอย 
15. โคกศรีสุพรรณ 
16. เจริญศิลป 
17. โพนนาแกว 
18. ภูพาน 
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- 
1 
- 
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15 
3 
5 
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4 
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รวมท้ังสิ้น 125 1,485 16 124 
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2. สภาพทางกายภาพ 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูง  จากนั้นจะคอย ๆ  เอียงลาดลงมา
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  พื้นท่ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ   172  เมตร  ลักษณะภูมิ
ประเทศแตละบริเวณ  ดังนี้   
  2.1.1  พื้นท่ีตอนใต 
   สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพานและท่ีราบระหวางหุบเขา  มีสภาพพื้นท่ีแบบ     
ลูกคล่ืนลอนลาดอยูบริเวณอําเภอกุดบาก  มีลําธารและลําหวย  อันเกิดจากเทือกเขาหลายแหง  มีปาไม    
และทุงหญา  เหมาะสําหรับการเล้ียงสัตว 
  2.1.2  พื้นท่ีตอนตะวันออกและตะวนัตก 
   ดานตะวันออกของจังหวัด  ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนม  มีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน
ลอนลาดรวมถึงบริเวณท่ีติดกับอําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  สําหรับทางดานตะวันตกติดกับจังหวัด
อุดรธานี  สวนใหญเปนท่ีราบสลับกับพื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดเชนกัน  เหมาะสําหรับการทําไร 
  2.1.3  พื้นท่ีตอนกลาง 
   สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบตํ่า  เหมาะแกการทํานา  โดยเฉพาะทองท่ีอําเภอเมืองหนองหารท่ี
กวางใหญมีน้ําตลอดป  โดยมีอาณาเขตกวางประมาณ  7  กิโลเมตร  ยาวประมาณ   18  กิโลเมตร  
ระดับน้ําลึกประมาณ  3- 6 เมตร  หนองหารเปนท่ีรองรับน้ําจากแมน้ําตางๆ  หลายสาย 
  2.1.4  พื้นท่ีตอนเหนือ 
   ประกอบดวย พื้นท่ีในเขตอําเภอบานมวง  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอคําตากลา  อําเภอ
อากาศอํานวย  สภาพพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด  มีสภาพเปนปาปนไร  ปาสวนใหญเปนพวกปาแดงโปรง  
มีไมเต็ง  ไมรัง  พลวง  เหนือท่ีต้ังอําเภออากาศอํานวยและริมน้ําสงครามบางสวนเปนท่ีราบลุมน้ําทวม   
ซึ่งใชทํานาไดบางสวนเทานั้น  สวนใหญจะท้ิงไวรกราง  มีพวกไมพุมเต้ียและหญาข้ึนปกคลุมท่ัวไป  

 2.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร  จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือแบบทุง

หญาเมืองรอน   ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต  จะมีอากาศชุมช้ืน  และมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แตในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแหงแลงเกือบตลอดฤดู  ทองฟาโปรงเปนสวนมาก  
ชวงตอระหวางฤดูมรสุมท้ังสองตรงกับฤดูรอน  เปนระยะเวลาท่ีดวงอาทิตยกําลังเคล่ือนผานเสนศูนยสูตร
ข้ึนไปยังซีกโลกเหนือ   พื้นดินจะสะสมความรอนไว  ทําใหอากาศรอน  ฟาหลัวแหงและมีพายุฝนฟา
คะนองเปนครั้งคราว  ความเร็วลมโดยเฉล่ียอยูระหวาง  2.1 – 3.9  นอต  จัดอยูในระดับลมเบา  (Ligth  
Air)   จนถึงลมออน  (Ligth  Breeze)  ลมประจําฤดูท่ีสําคัญ  ไดแก  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัด
อยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งพัดระหวางเดือน
พฤษภาคม  ถึงเดือนเมษายน   
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 2.3  ทรัพยากรธรรมชาติ   
  2.3.1  ดิน 
    ดินในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร  แบงออกไดเปน  2  กลุมใหญ ไดแก บริเวณเทือกเขาทาง
ตอนใตเปนดินบนภูเขาท่ีลาดเชิงเขาท่ัวไป  สวนบริเวณท่ีราบเปนดินเกิดบนท่ีราบข้ันบันไดสูงท่ีเกาๆ    
ของลําน้ํา  
    ดินเกิดบนท่ีราบข้ันบันไดสูงท่ีเกาๆ  ของลําน้ํา เปนดินท่ีมีความสมบูรณตํ่ามาก  ดินสวน
ใหญเปนดินปนทราย  ซึ่งมีโครงสรางไมคงทน  เมื่อมีฝนตกทําใหเกิดการกัดกรอนผิวดินสูง  โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีวางเปลา  เปนเหตุใหดินถูกน้ําท่ีซึมลงไปซะลางอาหารและส่ิงท่ีเปนประโยชนตอพืชลงไปยังสวน
ลึกพนเขตของรากพืชท่ีจะดูดเอามาเล้ียงลําตนได  การปรับปรุงดินทําไดคอนขางลําบาก  เพราะการใสปุย
อยางเดียว ยังไมเพียงพอ  จะตองดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบํารุงรักษาดินอื่นๆ   พรอมกัน
ไปดวย   
    นอกจากปญหาความอุดมสมบูรณของดินตํ่าแลว  จังหวัดสกลนครยังประสบปญหาดาน
ดินเค็มตามผลการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน  พบวา  จังหวัดมีพื้นท่ีดินเค็มระดับตางๆ   คือ  ท่ีกลุมมี
เกลือมาก  203.64  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ  2.1  ของพื้นท่ีรวมท้ังจังหวัด  ท่ีกลุมมีเกลือปาน
กลาง  156.57  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ  1.6  ท่ีกลุมมีเกลือนอย   1,363.06  ตาราง
กิโลเมตร   คิดเปนรอยละ  14.2  และท่ีสูงประกอบดวยหินท่ีมีเกลืออีก   1,433.18  ตารางกิโลเมตร  
คิดเปนรอยละ   14.9 
    การใชท่ีดินในพื้นท่ีถือครองทําการเกษตร  สวนใหญเปนท่ีนา   3,021.3  ตาราง
กิโลเมตร  คิดเปนรอยละ   72.4  ของพื้นท่ีถือครองทําการเกษตร  รองลงมาไดแก  พื้นท่ีพืช  462.7  
ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ  11.1  ท่ีอยูอาศัย  97.3  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ  2.3        
ท่ีเหลือเปนการใชท่ีดินประเภทอื่นๆ   และท่ีรกรางวางเปลา   
  2.3.2  แหลงน้ํา 
   แหลงน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดสกลนคร  นอกจากน้ําฝนแลวยังไดแก  น้ําทา  ซึ่ง
ประกอบดวย  แหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย  อันมีตนน้ําอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ลําน้ําท่ีสําคัญไดแก 
   -  ลําน้ําสงคราม  เปนลําน้ําท่ีมีขนาดคอนขางใหญ  ปริมาณน้ํามาก  ตนน้ําเกิดบริเวณ
พื้นท่ีอําเภอสองดาว   ไหลผาน  อําเภอสวางแดนดิน  อําเภอคําตากลา   อําเภอบานมวง  อําเภอวานร
นิวาส  และอําเภออากาศอํานวย  แลวไหลลงแมน้ําโขงท่ี  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
   -  ลําน้ํายาม  เปนลําน้ําขนาดเล็ก  ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอําเภอวาริช
ภูมิ  ไหลผานอําเภอสองดาว  อําเภอสวางแดนดิน  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอพรรณานิคม   และไหลลง
แมน้ําสงครามท่ี อําเภออากาศอํานวย   
   -  ลําน้ําอูน  เปนลําน้ําขนาดกลาง  มีตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาภูพาน  เขตอําเภอกุดบาก        
ไหลลงสูเข่ือนกั้นลําน้ําอูน  ซึ่งเปนเข่ือนขนาดใหญท่ีสุดของจังหวัดสกลนคร  ปริมาณเก็บกักน้ําได  520 
ลานลูกบาศกเมตร  ไหลผานอําเภอพังโคน  อําเภอพรรณานิคม  ไปบรรจบกับแมน้ําสงครามท่ีอําเภอศรี
สงคราม  จังหวัดนครพนม  เปนลําน้ําท่ีไดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนทางการเกษตรมากท่ีสุด  เนื่องจากมี
ปริมาณ  น้ํามากไหลผานพื้นท่ีราบ  ซึ่งเปนแหลงอุดมสมบูรณของจังหวัดสกลนคร  ไดมีการพัฒนาใหมี
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การกระจาย  น้ําชลประทานในระดับแปลงนา  การจัดรูปท่ีดิน  พื้นท่ีประมาณ  164,574  ไร  เขตพื้นท่ี
อําเภอพังโคน  อําเภอพรรณานิคม  และอําเภอเมืองสกลนคร  นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํานา
ตามฤดูกาลแลว  ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลง  ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
สกลนคร  ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมาก   
   -  ลําหวยปลาหาง  เปนลําน้ําขนาดเล็ก  มีตนน้ําในพื้นท่ีอําเภอวาริชภูมิ  ผานอําเภอ    
สวางแดนดิน  อําเภอพังโคน  แลวไหลบรรจบลําน้ําอูนท่ีอําเภอพังโคน 
   -  ลําน้ําพุง  ตนน้ําเกิดในเขตอําเภอกุดบาก  มีสภาพลาดชันในชวงตนน้ําไหลผาน
ทองท่ีอําเภอกุดบากลงสูเข่ือนน้ําพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ความจุ  165  ลานลูกบาศก
เมตร  จากนั้นไหลผานอําเภอเตางอย  อําเภอโคกศรีสุพรรณ  และอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนอง
หาร  
   -  ลําน้ําก่ํา  เปนลําน้ําลักษณะพิเศษท่ีมีตนน้ําท่ีสําคัญอยูท่ีหนองหาร  เสมือนหนึ่งทาง
ระบายน้ําของลุมน้ําพุง  และน้ําในหนองหารไปยังแมน้ําโขง  โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร  อําเภอ      
โคกศรีสุพรรณ ของจังหวัดสกลนคร ผานอําเภอนาแก ไปลงแมน้ําโขงท่ีอําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   

- หนองหาร  เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีเนื้อท่ีประมาณ  123  ตารางกิโลเมตร       
มีน้ําตลอดป  ลึกเฉล่ียประมาณ  3 – 6  เมตร  มีเกาะแกงมากมาย  หนองหารนี้เปนท่ีรวมของลําหวย
ตาง  ๆ  หลายสาย  ปจจุบันหนองหารเปนแหลงประมงน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดของจังหวัดและยังเปนสถานท่ี
เพาะพันธุปลาน้ําจืดของกรมประมงดวย   
   2.3.3  ปาไม   
   จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อท่ีปาไม  2,067,241  ไร  หรือประมาณ  รอยละ  34.43  ของ
เนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัด  (เนื้อท่ีจังหวัด  6,003,602  ไร)   มีปาสงวนแหงชาติ   16  ปา  เนื้อท่ี   
1,702,151  ไร   มีอุทยานแหงชาติ  2  แหง  มีเนื้อท่ี  501,534  ไร  คือ  อุทยานแหงชาติภูพาน  
เนื้อท่ีปาประมาณ  365,091  ไร  และอุทยานแหงชาติภูผายล  เนื้อท่ีประมาณ   136,443  ไร  เนื้อท่ี
ปาไมถูกบุกรุกประมาณ   1,486,463  ไร  คิดเปนรอยละ   71.90%  ของพื้นท่ีปาไมท้ังหมด  
 
  อุทยานแหงชาติ    เนื้อท่ี  :  ไร 
  -  อุทยานแหงชาติภูพาน   356,091 
  -  อุทยานแหงชาติภูผายล     32,000 
 
3.  สภาพทางการเมือง 
 3.1  ประชากร 
  ประชากรจังหวัด  รวมท้ังส้ิน 1,114,194  คน  เปนชาย  556,720  คน   เปนหญิง   
557,474  คน  สําหรับอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด  อําเภอเมืองสกลนคร  ไดแก  มีจํานวน  
187,075  คน  รองลงมาไดแก  อําเภอสวางแดนดิน  มีจํานวน   152,277  คน  และอําเภอวานร
นิวาส  มีจํานวน   122,615  คน  
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ตารางแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดสกลนคร 
อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จํานวนบาน 

1.  อําเภอเมืองสกลนคร 93,074 94,001 187,075 56,115 
2.  อําเภอกุสุมาลย 22,259 22,844 45,103 10,700 
3.  อําเภอกุดบาก 16,395 16,231 32,626 7,464 
4.  อําเภอพรรณานิคม 39,693 40,346 80,039 20,713 
5.  อําเภอพังโคน 25,533 26,585 48,700 13,988 
6.  อําเภอวาริชภูมิ 25,290 25,717 51,007 12,073 
7.  อําเภอนิคมน้ําอูน 6,788 6,773 13,561 3,050 
8.  อําเภอวานรนิวาส 61,028 61,587 122,615 26,574 
9.  อําเภอคําตากลา 19,355 18,934 38,289 8,589 
10. อําเภอบานมวง 34,330 33,456 67,786 14,881 
11. อําเภออากาศอํานวย 33,470 33,547 67,017 15,509 
12. อําเภอสวางแดนดิน 76,360 75,917 152,277 36,169 
13. อําเภอสองดาว 16,979 16,522 33,501 7,141 
14. อําเภอเตางอย 11,645 11,523 23,168 5,778 
15. อําเภอโคกศรีสุพรรณ 16,825 17,092 33,917 8,991 
16. อําเภอเจริญศิลป 21,202 21,074 42,276 9,553 
17. อําเภอโพนนาแกว 17,523 17,646 35,169 8,598 
18. อําเภอภูพาน 18,339 17,646 36,018 9,571 

รวม 556,720 557,474 1,114,194 271,714 
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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม 
1. ขนาดและท่ีต้ัง 

จังหวัดนครพนมมีเนื้อท่ีประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร 
คิดเปนรอยละ 3 ของพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง สูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 140 เมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร 

จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศ
ไทย มีลักษณะเปนแนวยาวตามฝงแมน้ําโขงประมาณ 153 กิโลเมตร ต้ังอยูระหวางละติจูดท่ี 16-18 
องศาเหนือ และลองติจูดท่ี 104-105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

• ทิศเหนือ ติดอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
• ทิศตะวันออก ติดแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยม ี  
แมน้ําโขงเปนแนวกั้นพรมแดน 
• ทิศใต           ติดอําเภอดงหลวง และอําเภอหวาใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
• ทิศตะวันตก ติดอําเภอกุสุมาลย อําเภออากาศอํานวย และอําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

1.1  สภาพภูมิศาสตร 
สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดนครพนมเปนท่ีราบลุม มีท่ีราบสูงและภูเขาอยูบาง มีแมน้ําสายส้ัน ๆ 

เปนสาขายอยแยกจากแมน้ําโขงมาหลอเล้ียงความอุดมสมบูรณภายในพื้นท่ี พื้นท่ีสวนใหญมีแมน้ําโขงไหล
ผาน นครพนมจึงนับวาเปนจังหวัดท่ีมีแหลงน้ําท่ีสมบูรณมาก ดานตะวันออกมีแมน้ําโขงทอดยาวกั้น
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับลาว จังหวัดนครพนมมีจุดผานแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เปนจุด
ผานแดนถาวร 2 จุด และจุดผอนปรน 4 จุด จุดผานแดนท่ีสําคัญและเปนสากล คือ ดานสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แหงท่ี 3 ซึ่งรัฐบาลไทย-ประเทศลาว รวมมือกันสรางและเปนประตูไปสูอินโดจีน 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ แบงเปน 2 ตอน คือ 
• ตอนเหนือ สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนเนินสูงและท่ีดอน มีปาไมสลับกับพื้นท่ีราบ ทางตอนกลาง

และตะวันตกของพืน้ท่ีจะเปนท่ีราบลุมมีลักษณะเปนทุงกวางซึ่งปใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ําทวมขัง 
• ตอนใต  พื้นท่ีบริเวณใกลแมน้ําโขงเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมถึงสวนทางทิศตะวันตกซึ่งอยูหาง

ออกไปพื้นท่ีมีลักษณะเปนลูกคล่ืน และท่ีดอนสภาพปาเปนไมเต็งรัง พื้นดินสวนมากเปนหินลูกรัง บางสวน
มีลักษณะเปนเนินและท่ีตํ่าสลับกัน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
โดยท่ัวไป จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดท่ีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ท้ังนี้เพราะไดรับอิทธิพลจากพายุโซน

รอนในทะเลจีนใต รวมท้ังอิทธิพลจากปาไมและเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝน
ตกชุกต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในป 2552 มีฝนตกประมาณ 139 วัน 
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียประมาณ 2,245.5 มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 38.5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 7.6 องศาเซลเซียส 

 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 7 

 

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

2. การเดินทาง 
รถยนต จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรท่ี 

107 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผานจังหวัดนครราชสีมา ถึงอําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน แยกเขาทางหลวงหมายเลข 23 ผานจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แลวแยก
ขวาเขาสูจังหวัดกาฬสินธุและผานจังหวัดสกลนคร ตรงเขาสูจังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 
รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนสง จํากัด เปดบริการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ-นครพนม มีรถ
โดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนสงหมอชิต 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดท่ี โทร. 0 2936 
2852-66 นครพนม โทร. 0 4251 1403 สําหรับบริษัทเอกชนติดตอ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จํากัด 
โทร. 0 4252 0411 และบริษัท เชิดชัย ทัวร จํากัด โทร. 0 4251 2098, 08 6225 6063 

เครื่องบิน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด เปดใหบริการเท่ียวบิน ไปจังหวัดนครพนมทุกวัน 
สอบถามรายละเอียดโทร 1318 หรือ +662-900-9955 www.nokair.com  

การเดินทางในตัวเมือง ยังไมมีรถโดยสาร หรือรถสองแถวประจําทางมีเพียงรถสามลอเครื่อง (รถ
สกายแล็ป) เทานั้น ราคาแลวแตจะตกลงกัน สวนใหญจะเริ่มต้ังแตราคา 20 บาท แลวแตระยะทาง 

3. การปกครองและประชากร 
จังหวัดนครพนมแบงเขตการปกครองออกเปน 12 อําเภอ 97 ตําบล 1,123 หมูบาน โดยมี

อําเภอดังนี้ อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอนาหวา อําเภอบาน
แพง อําเภอปลาปาก อําเภอโพนสวรรค อําเภอเรณูนคร อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาทม และอําเภอ     
วังยาง   

การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 16 แหง และมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 86 แหง จากขอมูลกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในป 2552 จังหวัดนครพนมมีจํานวนประชากร ท้ังส้ิน 699,725 คน เปนชาย 
348,960 คน และหญิง 350,756 คน ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลมีจํานวนประชากร 
27,038 คน เปนชาย 12,896 คน หญิง 14,142 คน 

อันดับ อําเภอในจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
1 เมืองนครพนม 143,787 143,458 143,001 
2 ธาตุพนม 83,245 83,347 83,343 
3 นาแก 76,894 76,850 76,684 
4 ศรีสงคราม 69,550 69,485 69,206 
5 ทาอุเทน 59,447 59,349 59,162 
6 โพนสวรรค 57,628 57,521 57,350 
7 ปลาปาก 53,973 53,782 53,499 
8 นาหวา 51,510 51,381 51,223 
9 เรณูนคร 46,305 46,360 46,353 

10 บานแพง 35,437 35,457 35,193 
11 นาทม 23,202 23,126 23,098 
12 วังยาง 15,344 15,283 15,229 

 รวม 716,322 715,399 713,341 
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4. สภาพทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดนครพนมในราคาประจําปเทากับ 23,904 ลานบาท รายไดเฉล่ีย

ตอหัวเทากับ 32,194 บาท สาขาการผลิตท่ีทํารายไดใหแกจังหวัดมากท่ีสุดคือ สาขาเกษตรกรรม รอยละ 
29.45 คิดเปนมูลคา 7,039 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 18.60 คิดเปน
มูลคา 4,447 ลานบาท อันดับสามไดแก สาขาการศึกษา รอยละ 15.06 คิดเปนมูลคา 3,599 ลาน
บาท 
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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหาร 

1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดมุกดาหาร ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน ต้ังอยูเสนรุงท่ี ๑๖ - ๑๗ 
องศาเหนือ และเสนแวงท่ี  ๑๐๔ - ๑๐๕ องศาตะวันออก มีพื้นท่ีท้ังหมด ๔,๔๐๗ ตร.กม. หรือ 
๒,๗๑๒,๔๐๐ ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๖๔๒ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอนาแก  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  และอําเภอเตางอย   
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ   
   และอําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว  โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  และอําเภอเมยวดี   
   จังหวัดรอยเอ็ด 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัดเปนท่ีราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน  มีลักษณะเปน
ปาไม บางแหงเปนปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนท่ีราบสลับปาไม และมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน
ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ ๗๒ กม. มีพื้นท่ีราบ 
รอยละ ๒๐ ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมีพื้นท่ีปาไมประมาณ ๙๕๓,๓๐๐ 
ไร คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๕ ของพื้นท่ีจังหวัด 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร  แบงออกได  ๓  ฤดูกาล  ดังนี้ 
ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ

ความกดอากาศสูงแผลงมาปะทะกับมวลอากาศรอน ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวเกิดพายุฝนฟาคะนองลม
กระโชกแรง เกิดข้ึนได หรือเรียกอีกอยางวา พายุฤดูรอน ซึ่งจะสรางความเสียหายเกิดข้ึนในบริเวณท่ีพายุ
เคล่ือนผานอยูในบริเวณแคบๆ 

ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะเกิดฝนท้ิงชวงประมาณ ปลาย
เดือนมิถุนายน - ตนเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนท่ีไดเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาความช้ืนเขา
มา และปริมาณฝนท่ีเกิดจากรองฝนหรือรองความกดอากาศตํ่า พาดผานในแนวตะวันออก-ตก ทําใหเกิด
พายุฝนฟาคะนองเปนบริเวณกวาง ปริมาณฝนมากท่ีสุด เกิดจากพายุหมุนเขตรอนจากทะเลจีนตอนใต
เคล่ือนเขามาปหนึ่งประมาณ ๒-๓ ลูก ทําใหเกิดฝนตกเปนบริเวณกวาง 

ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ 
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาวทําใหอากาศหนาวเย็นและแหง
โดยท่ัวไป 
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2. ประชากรและเขตการปกครอง 
จํานวนประชากรของจังหวัดท้ังส้ิน  ๓๔๕,๑๘๐ คน แยกเปน เพศชาย ๑๗๓,๐๕๖ คน เพศหญิง 

๑๗๒,๑๒๔ คน  ประกอบดวยชนพื้นเมือง ๘ เผา  ไดแก  ผูไท  ไทยยอ  ไทยขา  ไทยโซ  ไทยกะเลิง ไทยแสก 
ไทยกุลา และไทยอีสาน  

เพศ จํานวน 
ชาย ๑๗๓,๐๕๖ 
หญิง ๑๗๒,๑๒๔ 

รวม ๓๔๕,๑๘๐ 

เขตการปกครอง  
 จังหวัดมุกดาหารแบงเขตการปกครองเปน ๗ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๕๒๖ หมูบาน องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) ๑ แหง เทศบาลเมือง ๑ แหง  เทศบาลตําบล  ๒๓  แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล  (อบต.) ๓๐  แหง แยกตามรายอําเภอได ดังนี้ 

อําเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. ระยะทาง(กม.) 

เมือง ๑,๒๓๕ ๑๒ ๑๔๙ ๑ ๙ ๓ ๐ 
นิคมคําสรอย ๓๗๗ ๗ ๗๙ - ๒ ๖ ๒๘ 

หวานใหญ ๘๕ ๕ ๔๓ - ๒ ๒ ๓๕ 

ดอนตาล ๕๑๑ ๗ ๖๓ - ๓ ๕ ๓๓ 

คําชะอี ๗๑๓ ๙ ๘๘ - ๑ ๙ ๓๕ 

หนองสูง ๔๑๐ ๖ ๔๔ - ๓ ๒ ๕๐ 

ดงหลวง ๑,๐๗๖ ๖ ๖๐ - ๓ ๓ ๕๖ 

รวม ๔,๔๐๗ ๕๒ ๕๒๖ ๑ ๒๓ ๓๐  

 

๓. ดานสังคม 
3.1 การศึกษา 

 จังหวัดมุกดาหารมีสถานศึกษา จํานวน ๓๑๓ แหง จําแนกตามสังกัดออกเปน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ๒๔๖ แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๒ (มุกดาหาร) ๓๐ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน ๑๐ แหง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ๒ แหง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๘ แหง สังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ๑ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๘ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ๓ แหง สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ๒ แหง สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๓ แหง มีนักเรียน/นักศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี อัตราเฉล่ีย
นักเรียนตอครูเทากับ ๑๙:๑  
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3.2 ศาสนา   
จังหวัดมุกดาหาร  มีผูนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๘๐  ศาสนาอิสลาม  รอยละ  ๐.๒  

ศาสนาคริสต  รอยละ  ๓ และมีศาสนสถานแยกได  ดังนี้ 
ศาสนาพุทธ  มีวัดในพระพุทธศาสนา  จํานวน  ๓๔๙  วัด ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

จํานวน  ๑๘๓  แหง เปนสํานักสงฆ  ๑๖๘  แหง ท่ีพักสงฆ  ๒๑๐  แหง 
ศาสนาคริสต  มีโบสถคริสต  ๙  แหง 
ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด  ๑  แหง 

3.2 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอยางเหนียวแนนและตอเนื่อง 
ใจดี  กิริยามารยาท  ออนนอมถอมตน และเอื้อเฟอ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจากหลักฐานท่ีไดรวบรวมไวมีปรากฏ
ถึง ๘ ชนเผา อันไดแก  ชาวผูไท ชาวไทยญอ ชาวไทยขา ชาวไทยโซ ชาวไทยกะเลิง ชาวไทยแสก ชาวไทย
กุลา และชาวไทยอีสาน 
 ชาวมุกดาหารสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ และยังคงถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมา คือ “ฮีตสิบสอง  ครองสิบส่ี” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผาท่ีควรอนุรักษ 
ฟนฟู และยังคงมีอยูในปจจุบัน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว คือ ประเพณีปดบาน ประเพณีสวงเฮือ ประเพณี
แหกัณฑหลอน พิธีกรรมโซถ่ังบ้ัง พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การรําวงผูไท การ
ลําผญา เปนตน 
 งานประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดมุกดาหาร ไดแก งานประเพณีแขงเรือออกพรรษา(ประเพณีสวง
เฮือ) ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จัดข้ึนในวันข้ึน ๑๓ - ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ของทุกป 
และงานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คืองานกาชาดและงานประจําปจังหวัดมุกดาหาร จัดข้ึนเปนประจําในชวง
เดือนมกราคมของทุกป 

3.3 การสาธารณสุข  
 จังหวัดมุกดาหาร มีจํานวนสถานบริการทางดานสาธารณสุขของรัฐ / เอกชน ท้ังส้ิน ๘๖ แหง แยก
เปนโรงพยาบาลของรัฐ ๗ แหง โรงพยาบาลเอกชน ๑ แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๗๘ แหง
(สถานีอนามัยเดิม) 
 จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จําแนกไดดังนี้ แพทย ๔๒ คน ทันตแพทย ๒๐คน 
เภสัชกร ๒๖ คน  พยาบาล(วิชาชีพ , เทคนิค) ๔๕๗ คน เจาหนาท่ีสาธารณสุข ๒๘๖ คน (นักวิชาการ,   
จพ.สาธารณสุข,จพ.ทันตสาธารณสุขฯลฯ) และมีจํานวนเตียงผูปวยทุกโรงพยาบาล รวม ๖๐๐ เตียง 
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 

 

ความนํา 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ประกาศแตงต้ังรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วัน ท่ี 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแตงต้ัง ให พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ
เปนรัฐมนตร ีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ ยังคงความเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2557 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศเพื่อเปนแนวทางในการขับเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตอเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 

ทัศนคติในการทํางาน 
 

เหตุผลและความจําเปนท่ีเกิดข้ึนกับประเทศจนมี  คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณบานเมืองอยูในสภาวการณท่ีไมปกติ       
ตองชวยกันยุติความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษานั้น ถือวา เปนพื้นฐานของการ
ปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพราะการศึกษาเปนพื้นฐาน
ของความมั่นคงยั่งยืน ในการปฏิรูปประเทศตองใชเวลานาน และตองมีแผนปฏิรูปท้ังระยะเรงดวนระยะ
ปานกลางและระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการ ตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของ
นักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตท่ีสดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตอจากนี้ตองขอ
ทุกคนสละเวลามากข้ึนเพราะมีงานเรงดวนท่ีตองทําตองการผลลัพธมากข้ึน เร็วข้ึน และตองส่ือสารกัน 
เพื่อลดความรูสึกขัดแยงท้ังหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูท่ีผลงานของทุกทาน 
 

แนวคิดในการทางานของสวนราชการ 
 

สวนราชการต้ังแตระดับพื้น ท่ี ตองดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาล และของ
กระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ      
มีการศึกษาวิเคราะหและปรับกลยุทธการทํางานปจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเห็นผล         
เปนรูปธรรม เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผูบริหารระดับพื้นท่ี ตลอดจนผูบริหาร
ระดับสูง เนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการความคิดเห็นเพื่อ การหลอมรวมวิธีการทํางานใหรวดเร็ว
และทํางานรวมกันไดคลองตัวมากข้ึนโดยมี  แผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้ 

1) งานท่ีดําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย 
2) งานท่ีดําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย 
3) งานท่ีดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม แบงเปน 

(1) งานท่ีเพิ่มโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ 
(2) งานท่ีเพิ่มโดยตองใชเวลาและงบประมาณดําเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา 
ประกอบดวย 2 สวน คือ 

นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเปนแนวทางปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
ดังนี้ 

1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวา

ชวยสอนเพื่อนท่ีเรียนชากวา” 
3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกันเพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 

 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอมนํากระแสพระราช

ดํารัสมาเปน กรอบแนวทางในการปฏิบัติ งานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระราช
ดํารัสท้ัง 3 ประการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเสนทางสูความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศตอไป 
 

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานขององคกรหลักและหนวยงานทางการศึกษาสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีตองสอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากท่ีสุด สวนท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาล
ตอไป 

2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เรงปรับหลักสูตร/ตารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา 
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทําสามารถเขาทํางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) ใหทันป 2558  เพื่อชวย
แกปญหาวางงานและปญหาสังคมได 

6. ปรับหลักสูตรการเรยีนการสอนท่ีทําใหเด็ก คร ูผูปกครองมีความสุข 
7. ใชส่ือการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก 
8. ลดความเหล่ือมลํ้า จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 
10. การเรียนไมใชเพื่อการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน 
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แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายท่ัวไป 17 เร่ือง 

1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม 
1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน 
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจนสามารถกาํหนดรายละเอียดของงาน 

หลัก งานรอง และงานท่ีตองดําเนินการกอน/หลัง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ตองมีฐานขอมูลท่ีดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจนต้ังแตหนวยงานยอยข้ึนมาจนถึง 

หนวยงานหลักและทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรู ความตองการจางงานของ
ตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการ
วิเคราะหจะชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากข้ึน 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไมสัมฤทธิ์ผลใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานท่ี   
ผานมา  แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีหลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน 
ปญหาอยูท่ีครูปญหาอยูท่ีพอแม ปญหาอยูท่ีสภาวะแวดลอมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธี
หนึ่งวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 
3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนท่ี กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ

โดยตรงหรือมีสวนเกี่ยวของ 
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการ หรือให   
การสนับสนุนตองสามารถอธิบายท่ีมาเหตุผลและความสําคัญ ของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารู       
และเขาใจหลักการแนวคิด ของโครงการไดชัดเจน รวมท้ังถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี 

3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ี
เกี่ยวของโดยการเรียนรูทาความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมท้ังสามารถเผยแพร
ขยายผลตอไปได 

3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ 

4. งบประมาณ 
4.1 งบลงทุน 

1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2559 
2) การใชงบประมาณเมื่อไดรับแลวตองเรงดําเนิน การตามแผนท่ี กําหนด  
    เพื่อใหเกิดการกระจายงบประมาณในพื้นท่ี 

4.2 งบกลาง 
1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาท่ีจําเปน 
2) ใหเกล่ียงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงานตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบ 
ไดซึ่งรัฐบาลจะแตงต้ัง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง
และมีการแตงต้ัง คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความ
โปรงใสและถูกตอง 

4.4 งานบางโครงการท่ีตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมี 
การบูรณาการงบประมาณหนวยงานยอยรวมกันภายในกระทรวงใหเรียบรอยกอนการบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

5. เนนการส่ือสารภายในและภายนอกองคกร 
5.1 จัดใหมีชองทางการส่ือสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยี การส่ือสารเขามาชวย 

ปฏิบัติงานอาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากข้ึน 
2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอส่ือสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคําส่ัง 
    ไปยังหนวยรองและหนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง 
3) ใหมีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบท่ีมีอยูเสมอ 

5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ 
1) เสมาสนเทศ เปนการส่ือสารประชาสัมพันธ ภายในองคกร คือ การสราง 
    ความเขาใจภายในองคกร หนวยงาน 
2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานส่ือภายนอกองคกร คือ การ 
    สรางความเขาใจกับประชาชน 

6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 

นักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวง
ตอตานผูบริหาร  นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ  โรงเรียนถูกขูวางระเบิด  โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนดมาตรการ  วิธีการ  ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน  ในการปองกันแกไขปญหา 
ตลอดจนสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกผูเกี่ยวของ  ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความ
เขาใจอยูเสมอ  ซึ่งเบ้ืองตนตองมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะส้ัน และระยะยาว 
3) สํารวจระบบท่ีมอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ 
4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับช้ันอยางรวดเร็ว 

7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร 

เชน รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการ
รับเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นท่ีตาง ๆ ของแตละสวนราชการ 
8.1 ใหมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพื้นท่ีให 
      ครบถวน 
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในส่ิงท่ีตองรูและส่ิงท่ียังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานให 
      ชัดเจน 
8.3 กําหนดความตองการและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง 

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย      
      ท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับ 
      หนวยงานในทุกระดับตองเปนผูท่ีมีความรูเหมาะสม เพื่อใหไดผลการดําเนินงานท่ีมี  
      คุณภาพ 

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน 
กลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให มีความรูและสามารถใชในการส่ือสารเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

11. ใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

11.1 ใหมีการดําเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)  
        โดยบูรณาการเขากับ สถาน ีวิทยุ เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)     
        และ เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชเปนชองทางในการ 
        ส่ือสารเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
11.2 จัดใหมี CEO ดาน ICT เพือ่ขับเคล่ือนงานการจัดการศึกษา การใชส่ือเพื่อสราง  
        ความเขาใจความสนใจ และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ  
        “ประชาสนเทศ” 

12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการส่ือความหมายสงเสริมใหครูผูสอน พัฒนาหรือ  
ตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ จัดการเรียนการสอ การสรางความรูความ
เขาใจท่ีดีทําใหเด็กเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย 

          เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของ    
        หนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัย ของหนวยงานและสถานศึกษาตองจัดใหมีแผนรักษา  
        ความปลอดภัยใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอุทกภัยจัดลําดับความสําคัญ  
       และสภาพปญหาภัยคุกคามของแตละพื้นท่ี และมีการซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 
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14. ใหลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
14.1 ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน 
        ของคร ู
14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพื่อใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการ 
        เรียนรูและเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อ 
        ใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข 
14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียนและครู

ออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมท่ีไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถว
ตอนรับผูใหญ เปนตน ควรสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ 

15 การประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหจัดระบบการ
ประเมินผลงานความกาวหนา และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผูสอนใหสามารถวัดผลได
จริงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ท้ังดานความรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและทักษะชีวิต 

16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเรงรัดการดําเนินโครงการ
ขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใตและสนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนท่ี
เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง ใหจัดระบบการทาระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและ
ผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนระบบดูแลนักเรียนและชวยแกไขปญหาท่ีตัวผูเรียนและครอบครัวเปน
รายบุคคลได เชน ครอบครัวท่ีประสบเหตุภัยแลงอุทกภัยตาง ๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของ
หนวยงานระดับพื้นท่ีในการใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป 
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นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 

1. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต 
1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน  

การโยกยายหรือผลตอบแทนอันใด ท่ีไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล 

1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง 
2) ทําการตรวจสอบชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และทําการแกไข 
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตข้ึนอีก 

1.3 ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงาน  
ตามลําดับช้ันตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว 
2. นโยบายดานสวัสดิการ 

2.1 การสอบบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูใหครอบคลุมทุกดาน        
ไมเฉพาะกรณีเสียชีวิตเทานั้น เพื่อชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.3 เรื่องหนี้สินของครูสงเสริมใหครูมีจิตสํานึกรูจักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใช รูจักเก็บ สรางเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเรียนการสอน 
3. นโยบายดานการจัดการขยะ 

3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะใหเพิ่มมากข้ึน 

3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ    
ปลูกจิตสํานึกแกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการท้ิงขยะ รูจักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะท่ี
ถูกตอง 
4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ 

ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาส่ิงปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายครุภัณฑ 

- ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน 
4.2 ระบบการซอมบํารุง 

- ใหจัดต้ังหนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใชงาน
กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเช่ือมโยงและรวมมือกับหนวยงานท่ีมีทักษะในการซอมบํารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานท่ี 
- ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมให

ทรุดโทรมอยางตอเนื่อง 
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นโยบายเฉพาะ 
1. การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.1 การแกไขปญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได 
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็น ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกด

คําโดยใชแนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based 
Learning : BBL) 

2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนช้ัน ป. 1 ตองอานออกเขียนได ช้ัน ป.2 ข้ึนไปตองอาน
คลองเขียนคลอง 

1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน 
2) เด็กท่ีออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่อง 

หรือออกไปทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขาย
ประสานการติดตามอยางเปนระบบ 

1.3 ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมกิจกรรม

เพิ่มภาระนักเรียนในเวลาท่ีเหลือ 
2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด

ข้ึนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน เพื่อใหผอนคลายและมี
ความสุข 

3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจําเพื่อการสอบอยางเดียว เพื่อสรางภูมิ
ตานทานใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน 

1.4 การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
- โรงเรียนท่ีมีครูสอนไมครบช้ันเรียนใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance 

Learning Information Technology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางท่ีมีคุณภาพ 

1.5 การลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
- ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : 

DLTV) และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ดวย
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) 

1.6 การประเมินคร ูนักเรียน โรงเรียน 
- ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีตอง

เพิ่มข้ึนตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบาย
เคล่ือนท่ีจากสวนกลางเพื่อชวยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน 
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2. การอาชีวศึกษา 
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและเขาสูการ

เรียนสายอาชีวศึกษาใหมากข้ึน 
2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) เม่ือจบการศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

2.3 รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและ
สถานศึกษาโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพ
ไดทันที 

2.4 แกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ  เพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนนักศึกษา 

1) ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางท่ัวถึง 
2) เปดโอกาสนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการเพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ

ประกอบอาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา 
2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัดการ

ศึกษาดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเท่ียว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก เปนตน 

2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปดสอน
หลักสูตรเก่ียวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ และหลักสูตรเก่ียวกับการ
บิน เปนตน 

2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรวมมือกับ
กลุมประชาคมอาเซียน รวมท้ังประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ 
เดนมารก เยอรมัน เปนตน 
3. การอุดมศึกษา 

3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศ ของแตละ
สถาบันเพื่อลดความซ้ําซอน 

3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชนเปนศูนยวิจัยท่ีมีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ 

3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ิน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
1) สงเสริมใหประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู

ดวยตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่องโดยจัดการศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรู เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหล่ือม
ลํ้าเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันท้ังในเมืองและชนบท 
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4.2 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
- จัดโครงการเรียนรวมหลกัสตูรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน 

กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพิ่มมากข้ึน และตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการจางงานท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 

4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
- เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ท้ังดานภาษา

การเปดโลกทัศน เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ การฝกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงาน
ราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จ 

4.4 ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณรักชาติ 
- เพื่อใหนักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรัก

ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน 
สามารถนําไปถายทอดและขยายผลในวงกวาง 

4.5 กําหนดให กศน. ตําบลเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการเช่ือมประสานระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
- เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรู ใหแกประชาชนในพื้นท่ี โดยดําเนินการในรูปแบบของ

คณะกรรมการ กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา 
ผูนําทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน เครือขายในชุมชน 

4.6 พัฒนาคนทุกชวงวัย 
1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถ

ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต 
2) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ 

ความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะการใฝเรียนรู 
แกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
 

การมอบหมายการดําเนินงานตามจุดเนนของนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

1. การแปลงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป  
    การศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
2. การปฏิรูปการศึกษา 
3. การแกไขปญหาการทุจริต 
4. การลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต 
6. การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน (ระดับช้ัน ป. 1 – ม. 3) 
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
8. การสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 
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10. การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 
11. การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน 
12. การจัดการอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน 
14. การกําหนดเปาหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถ่ิน 
15. การสรางความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เล้ียง 
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเขมเติมเต็มความรู” 
17. การพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาของ กศน. 
18. การสงเสริม กศน. ตําบล เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนระหวางบาน วัด โรงเรียน 
19. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
20. การสอนใหเด็กใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกวาใชความรูสึกตามกระแสสังคม 
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
22. การประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
23. การสงเสริมดานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
24. การขับเคล่ือนโครงการอบรม/สัมมนา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
25. การนํา ICT มาใชในการบริหารงานอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 
26. การอํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
27. การบูรณาการการดําเนินงานระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงานอื่น 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก สุรเชษฐ  ชัยวงศ) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ 
 

การขับเคลื่อนและกํากับงานตามนโยบาย 
แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

Hit The Point : งานทุกเรื่องตองตีโจทยปญหาใหชัดเจน และทําใหตรงประเด็น 
Dynamic: มีการขับเคล่ือนการดําเนินงานไปดวยกันท้ังระบบอยางตอเนื่อง ท้ังภายใน

องคกรและองคกรภายนอก 
Lively: ทํางานดวยชีวิตจิตใจท่ีดี เขาใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชนรวมกัน ไมขัดแยง

กันและทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 
 

พลเอก 
(ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศาสตรสูการปฏบิัติของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบาย ยุทธศาสตรการผลติและพฒันากาํลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป  

(พ.ศ. 2555 - 2569) 

 
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา

ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ท้ังในดาน 

1)  สารสนเทศสําคัญท่ีจะเปนตัวบงช้ีแนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด 

2)  ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ  โดยมุงเพิ่มพูน
ขีดความสามารถของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง  เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเช่ือมโยงกับสถานประกอบการโดย
เนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน  

4)  เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการต้ังรับ 
และเชิงรุกไดแก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ประกอบดวย 
4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร  28 กลยุทธ และ โครงการ 93 โครงการ 

 
นโยบายท่ี   1 :  มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
เปาหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการ

ให ได ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาท่ี
อยูนอกระบบใหเพิ่มข้ึน 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1  มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให มี  สมรรถนะ ได มาตรฐานเปนท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
โครงการสําคัญ 

1 .  โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังปริมาณและคุณภาพ
ภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุมจังหวัด 
1.3 ระดับกลุมอุตสาหกรรม  /กลุมอาชีพ 
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2. โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคน ท้ังดานปริมาณและคุณภาพตาม
กรอบความรวมมือกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3. โครงการศึกษาเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ป 
(ปการศึกษา 2555 – 2569) ระยะท่ี 1  2555 - 2561 (60:40), ระยะท่ี 2  2562 - 2569 
(70:30) 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุม
จังหวัด 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ 
กลยุทธ ท่ี 3  สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนา 

กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการ
ฝกประสบการณ วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให สอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ 

2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด 

3. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝกงานและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

กลยุทธ ท่ี 4 ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมท่ีมีตอการเรียนสายอาชีพ
ดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน 
โครงการสําคัญ 

1.  โครงการสงเสริมให มี การสรางรายได ระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ ของผูเรียนและลด
ภาระคาใชจายของผูปกครอง 

2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อใหสามารถเขาถึงพอแม ผูปกครอง และ  
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

3.  โครงการประชาสัมพันธ เผยแพรภาพลักษณ เชิงคุณภาพไปยังกลุมเปาหมายให เห็น
ความสําคัญของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสรางให เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปสองชีวิต 
ชวยเสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตท่ีมั่นคง” 

4.  โครงการสรางภาพยนตร เพื่อประชาสัมพันธ และปรับภาพลักษณ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสรางสรรค 

5.  โครงการสงเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ รวมสรางสรรคสังคม 
7.  โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับ
กลุมผูอยูนอกระบบ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา ใหสามารถสรางงาน สราง
รายได 
โครงการสําคัญ 

1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับรายได ของชุมชน 
2.  โครงการฝกอาชีพระยะส้ันตามความตองการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตลอด

ชีวิตให แกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู อยูนอกระบบ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการเทียบโอนประสบการณในการทํางานเพื่อใหคุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝกอาชีพรวมกับหนวยงานตามโครงการพระราชดําร ิ
3. โครงการฝกอาชีพรวมกับผูรับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร 
4. โครงการฝกอาชีพใหกับผูพิการ สูงอายุผูดอยโอกาส 
กลยุทธท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม 

สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อสรางหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

2. โครงการอบรมยกระดับฝมือแรงงานหลังเขาสูตลาดแรงงาน 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหมี ผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความรวมมือกับ 
สถานประกอบการ  

2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู ให ตรงกับสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความรวมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผูประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 ปรับระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ เพื่อใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกูยืมให แกผูเรียน

อาชีวศึกษา  100% ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนดานทุนการศึกษาและส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีพักและแหลงรองรับ

งาน 
กลยุทธท่ี 2 จัดหาแหลงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหผู ท่ีสนใจและคนเกงไดศึกษาในระดับปวช., 

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สรางความมั่นคง

ในชีวิต 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการแนะแนวเสนทางความกาวหนาเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนต้ังตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถาแกนอย 
กลยุทธท่ี 4 มาตรการทางดานภาษีอากรเพื่อการจูงใจใหสถานประกอบการใหความรวมมือใน

การจัดการอาชีวศึกษา 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการศึกษาการสรางแรงจูงใจ ทางดานมาตรการภาษี อากรให แกภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการรวมจัดการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 27 

 

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

เปาหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา พอเพียงตอ
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและ
การฝกอบรมวิชาชีพ 

    2) พัฒนาครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาให มีคุณภาพ
และได รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดาน
อาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการขออัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการใหพอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณคาจางช่ัวคราวครูและเจาหนาท่ี 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแตงต้ังครูวิชาชีพพันธุใหมใหแก 

ผูเรียนต้ังแตระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธท่ี 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ 
2. โครงการสรางระบบเครือขายผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานและผูเช่ียวชาญในทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการศึกษาตอ การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝกอบรมเทคโนโลยีใหมท้ังในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาท่ี

เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3. โครงการกําหนดมาตรการให ครู วิชาชีพไดมีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ ดาน

วิชาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
4. โครงการกําหนดมาตรการให มีการนําผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดตอผูเรียนไปใช ในการพิจารณาความดี 

ความชอบ เล่ือนข้ันเงินเดือน  ใหคาตอบแทน การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดต้ังหนวยศึกษานิเทศกในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ทําหนาท่ีพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน) 
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2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศกในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการสงเสริม สนับสนุนให ครูจัดทําตํารา เอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหรับผิดชอบสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการรวมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ 

(กําหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษา) 

3. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครู
วิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ 

4. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานช่ัวโมงการสอนข้ัน
ตํ่าและ 
ข้ันสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคในการบรรจุ แตงต้ัง    
ผูท่ีมีความรู  ความสามารถและประสบการณ ดานวิชาชีพเปนครูวิชาชีพและคณาจารย โดยกําหนดอัตรา
เงินเดือน คาตอบแทนตามความรู  ความสามารถและประสบการณ 

กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ ในการแตงต้ัง การทดสอบ การฝกอบรมและการออกใบรับรอง

การเปนครู ฝกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความรวมมือดานวิชาการกับภาคเอกชนโดยใชมาตรการดานภาษีอากรเปนแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรภูมิปญญาระหวางภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. โครงการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน ส่ิงประดิษฐชุมชนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 
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นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม 
เปาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 

ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเปนแหลงเรียนรู ของชุมชน โดย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปน
แหลงเรียนรู วิชาชีพและฝกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการสงเสริมความรวมมือการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชน 

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือและใช ทรัพยากรรวมกัน 
3. โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาเครือขายภายใต ขอมูลและระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 
กลยุทธ ท่ี 3 รวมมือกับสถานประกอบการในการเปดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี           

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

กลยุทธท่ี 4 เรงรัดการจัดเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

2.  โครงการจัดหาแหลงสนับสนุนจากตางประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน 

ระดับอุดมศึกษา 
 
 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 30 

 

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต ความ
รวมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
โครงการสําคัญ 

1.  โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการดานการวิจัย 
2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความตองการของสถานประกอบการและ  

ชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 1 เจรจาแสวงหาความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 

โครงการสําคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ท้ังภายในและตางประเทศ 
2.  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู บุคลากรระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและ

ตางประเทศ 
3.  โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและตางประเทศ 
4.  โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ท้ังภายในและตางประเทศ 
5.  โครงการใหทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
 

นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
เปาหมาย : ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมี ประสิ ทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารโดยฝกประสบการณ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝกอบรมวิชาการดานการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม องค ความรู ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการสําคัญ 

1. โครงการจัดการระบบต้ังศูนย ขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหมีการวิเคราะหคาใชจายในการลงทุนทางการศึกษา 

โครงการสําคัญ 
1. โครงการวิเคราะหคาใชจายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
2. โครงการวิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะหงบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 71 ป"19 สิงหาคม 2555"ท่ีเพิ่งผานมาตองขอช่ืนชมชาว
อาชีวศึกษาทุกคนท่ีรวมแรงรวมใจทําใหการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทยประสบความสําเร็จจนเปนท่ี
ยอมรับท้ังในและตางประเทศสําหรับกาวตอไปของการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเขาสูทศวรรษท่ี 8 "ยุคแหง
การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา"  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะดําเนินงาน
ภายใตกรอบนโยบายคุณภาพ 4 มิติไดแก 

 
มิติท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาจัดต้ังศูนยฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาใหเปนแหลง

เรียนรูดานวิชาการแกประชาชนจัดฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันจัดรูปแบบเทียบโอนประสบการณแกผู
ประกอบอาชีพอิสระผูมีงานทําและอื่นๆเพื่อใหไดวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหงท่ัวประเทศเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการเปนตน 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาแบงเปนดานคุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนเนนสมรรถนะดานวิชาชีพและทักษะในการส่ือสารภาษาตางประเทศดานคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสรางความเขมแข็งใหระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาดานคุณภาพการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
เรียนรูสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐจัดรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตรท่ี
หลากหลายนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดการเรียนการสอนและดานคุณภาพครูไดกําหนด
มาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผูสอนเรงยกระดับวิทยฐานะครู 

มิติท่ี 3 การสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุน
แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารจัดการ
เพื่อใหทันการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียนบริหารงานบุคคลดวยธรรมาภิบาลดูแลและแกปญหาครูจาง
สอนและใบประกอบวิชาชีพสรางขวัญกําลังใจสรางภาพลักษณท่ีดีใหผูเรียนอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรอยางเหมาะสมโดยเฉพาะครุภัณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐานแกสถานศึกษาตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

มิติท่ี 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานและ
ภาคเอกชนผูเรียนตองมีทักษะทางวิชาชีพและปฏิบัติงานไดทันทีโดยไมตองฝกอบรมเพิ่มเม่ือเขา
ทํางานโดยประสานสถานประกอบการเพื่อนํานักศึกษาไปฝกงานจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการฝกอบรม
วิชาชีพจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการสงเสริมใหครูและนักเรียนฝก
ประสบการณท้ังในและตางประเทศรวมถึงขยายความรวมมือกับประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาสูยุคแหงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา 

เมื่อนับจากวันแรกของการกอต้ังกรมอาชีวศึกษาจนมาเปนสอศ.ในปจจุบันนับรวมได71 ปท่ีได
ผลิตคนคุณภาพจํานวนมากมายออกสูสังคมสรางช่ือเสียงและความภาคภูมิใจสอศ.อยางตอเนื่องซึ่งเปนผล
จากการปรบัวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครองและความตองการของตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนไปโดยเนนใหผูท่ีสําเร็จการอาชีวศึกษา
มีความรูความสามารถความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนคนดีส่ือสารทํางานเปนทีมและมีจิตอาสาจาก
ความสําเร็จในการสรางคนเกงคนดีของสอศ.ในวันนี้จะกลายเปนแรงผลักดันใหสอศ.กาวเขาสูทศวรรษ    
ท่ี 8 "ยุคแหงการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา" ไดอยางแทจริง 
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ขอมูลพื้นฐาน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

(สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร) 
 
ภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

 ประวัติความเปนมา 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดรับการจัดต้ังข้ึนภายใต
พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 และมีผล
บังคับใชเมื่อวันท่ี  6 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยอาศัยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตินี้สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 งบประกอบดวยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 3   
จังหวัด คือ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิค     
บานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  
  ในระยะเริ่มแรกของการจัดต้ังสถาบันฯ นายสมชาย นิลจินดา  ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครในขณะนั้น (พ.ศ. 2551) ไดจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการเตรียมการ      
จัดต้ังสถาบันฯ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดและไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เรื่อยมา 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดรับการจัดต้ังเปนผลสําเร็จถูกตอง
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
โดยมีวาท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนคนแรก เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555  
และเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม  2558  มีคําส่ังแตงต้ัง ดร. มนูญ  แกวแสนเมือง  เปนผูอํานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คนแรก 
 
 ประวัติการกอต้ัง 

-  5 มีนาคม 2551 ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในราชกิจจา
นุเบกษา 

-  6 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช 
-  16 มีนาคม 2551 นายสมชาย นิลจินดา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ดําเนินการประชุมผูบริหารสถานศึกษาอาชีวจังหวัด 3 จังหวัด ไดแก อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม   
อศจ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ 2 

-  25 พฤศจิกายน  นายสมชาย นิลจินดา ผูอํานวยการเทคนิคสกลนคร ไดรับแตงต้ัง
เปนผูประสานงานการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

-  7-9 พฤศจิกายน 2554 วาท่ีพันตรีวานิช สมชาย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สกลนครและคณะ นําเสนอขอมูลความพรอมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมวิทยา
เทคนิคบานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อประกอบการประเมนิความพรอมตาม
หลักเกณฑ เพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา  



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 33 

 

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

-  15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎหมายกระทรวงกรรมการ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 18 สถาบัน 

-  23-25 กุมภาพันธ 2555 กําหนดโครงสรางกรอบอัตรากําลังและเตรียมความพรอม
ในการต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 19 สถาบัน 

-  19 กรกฎาคม 2555 วาท่ีพันตรีวานิช สาชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ไดรับแตงต้ังทําหนาท่ี ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

-  14 ธันวาคม  2558  ดร. มนูญ  แกวแสนเมือง  ไดรับแตงต้ัง เปนผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 – ปจจุบัน 

 

สีประจําสถาบันฯ  
สีน้ําเงิน – เหลือง 
สีน้ําเงิน หมายถึง สีท่ีแสดงความมั่นคง ความสม่ําเสมอ เสถียรภาพ ความแนนอน ความแข็งแรง

ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความไววางใจ คลาสสิก ความรูสึกออนไหว
หวงอารมณ 

สีเหลือง หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความมั่งค่ังมั่งมี อบอุน เปนมิตร สรางสรรค หรือนักคิดคนประดิษฐ
ส่ิงใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน 

 

ตนไมประจําสถาบัน 
ไมแดงคือ ไมประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญในประเทศไทยของเราเปนอยางมากก็คือ ไมแดง ซึ่ง

ไมแดงมีลักษณะเปนไมเนื้อแข็ง ท่ีมีความแข็งแรงทนทานมาก ตนไมแดงมีความสูงประมาณ 20–37 
เมตร  ลําตนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 – 4 ฟุต เนื้อไมมีสีน้ําตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงานเรียบ
เนียนและคอนขางละเอียด ไมแดงยังเปนไมท่ีคงสภาพไดดี หากผานกรรมวิธีการอบแหง ไมผุพังงาย 
สามารถเล่ือยไสตกแตง และขัดเงาไดดี สามารถพบไมแดงไดในพื้นท่ีปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบ 
เชน ปาเต็งรัง หรือปาแดง เปนตน เพราะไมแดงนั้น เจริญเติบโตไดในท่ีแหงแลง สภาพดินคอนขางลึก 
ประกอบกับพื้นท่ีนั้นตองมีหินแกรนิต หรือหินทรายดวย ไมแดงนิยมนํามาปูพื้น การกอสราง ทําเสา 
ไมแดง คานไมแดง วงกบไมแดง เฟอรนิเจอรไมแดง หรือนํามาพัฒนาเปนไมแดงแปรรูป เปนตน 

ดังนั้นจึงใหความหมายดังนี้ถึงความเขมแข็งองคกร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหกาวทันเทคโนโลยีและ
ความเปนเลิศทางการศึกษาและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบดวยสถานศึกษา 4 วิทยาลัยไดแก  
1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม-ปจจุบัน) 
3. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
4. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
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ปรัชญา 
“สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนสูสังคม” 

 

วิสัยทัศน 
“เปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี” 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีตามความตองการตลาดแรงงาน 
2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. สงเสริม พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาสถาบันเปนสถาบันคุณธรรมจริยธรรม 
 

กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ปจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายพงษเดช   ศรีวชิรประดิษฐ นายกสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (1) 
2 นายมนูญ  แกวแสนเมือง ผูอํานวยการสถาบันฯ มาตรา 23 (2) 
3 นายวีระชัย   ไตรศักด์ิ กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (3) 
4 นายทรงเดช   วงษปญญา กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (3) 
5 นายสัจจา   วาจาสัตย กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (3) 
6 นายเอกศักด์ิ    คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (3) 
7 นายเศรษฐศิษฏ  ณุวงคศรี กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (4) 
8 นายสถิต   สําราญสุข กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (4) 
9 นายศุภราชัย  คําเรือน กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (4) 

10 นายเมืองมนต   เนตรหาญ กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (4) 
11 นายธนรัตน    ตีรสวัสดิชัย กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (5) 
12 นายบุญเอก    ถาวรสิน กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (5) 
13 นายไพจิตร   กุลต้ังวัฒนา กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (5) 
14 นายสมชอบ   นิติพจน กรรมการสภาสถาบันฯ  มาตรา 23 (5) 
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เว็บไซตของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 เว็บไซต : www.ivene2.ac.th 

 อีเมล : iovenr2@hotmail.com 

  

ท่ีอยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
เลขท่ี 219  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 
 โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 
 โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 
บุคลากรบริหาร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นายมนูญ  แกวแสนเมือง ผูอํานวยการสถาบัน  
2 นายยอดชาย  พลหาญ รองผูอํานวยการสถาบัน  
3 นายวิชิต  สงวนไกรพงษ ผูชวยผูอํานวยสถาบัน  
4 นายเมืองมนต  เนตรหาญ ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธฯ  
5 วาท่ีพันตรีเศรษฐพงษ  สาลีโส ทําหนาท่ี ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ  
6 นายจักรี  ตนเช้ือ ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการฯ 

 
 

7 นายวิชิต  สงวนไกรพงษ ทําหนาท่ี ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต  
 
 
ผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 
ลําดับ รายช่ือวิทยาลัย รายช่ือผูอํานวยการ จังหวัด 

1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายณัฏฐพล  พูลประสิทธิ์ สกลนคร 
2 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นายพิเชฏฐ  หล่ังทรัพย นครพนม 
3 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง นายประมวล  วิลาจันทร นครพนม 
4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายวินิจ  คงทอง มุกดาหาร 

 
 
 

http://www.skn.techsakon.ac.th/
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

เจาหนาท่ี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นางสาวญานิศา   เวียงสมุทร พนักงานราชการ  
2 นางสาวคุณัญญา  เจริญศร ี พนักงานราชการ  
3 นางสาวพัชรี  ไชยศรีสุทธิ์ พนักงานราชการ  
4 นายณัฐวุฒิ  เกตวงษา พนกังานราชการ  
5 นางสาวสุดาลักษณ  ศรีวิพัฒน พนักงานราชการ  
6 นางสาววารุณี  อารีเอื้อ พนักงานราชการ  

 
สรุปจํานวนบุคลากร  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1 ผูบริหาร 18  
2 ขาราชการคร ู 162  
3 ลูกจางประจํา 23  
4 พนักงานราชการ 24  
5 ขาราชการพลเรือน 2  
6 คนงาน 26  
7 ครูพิเศษสอน 116  
8 เจาหนาท่ี 128  

รวมท้ังสิ้น 499  
 
สรุปจํานวนนักเรียน-นักศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7,113  
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 3,798  
3 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ 
151  

4 หลักสูตรแกนมัธยม  -  
5 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  -  
6 หลักสูตรหลากหลาย -  
7 หลักสูตร  อื่นๆ.......................................... -  

รวมท้ังสิ้น   
 



จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจําปการศึกษา  2559 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมโลหะ ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง ชางโยธา 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
ปวช.

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 

วท.สกลนคร 164 177 121 148 136 71 34 35 23 168 135 84 90 95 59 25 15 20 125 102 68 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 104 147 108 26 28 20 9 10 6 55 69 46 39 40 61 33 24 23 - - - 

วท.บานแพง 29 28 9 29 - - - - - 31 17 14 9 30 9 16 8 10 - - - 

วท.นครพนม 123 62 38 - - - - - - 41 33 14 98 50 44 - - - - - - 

รวมจํานวน (คน) 420 414 276 203 164 91 43 45 29 295 254 158 236 215 173 74 47 53 125 102 68 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับชั้น     ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 

วท.สกลนคร - - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 1 - - 

วท.บานแพง - - - 

วท.นครพนม 96 35 46 

รวมจํานวน (คน) 97 35 46 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  คอมพิวเตอรกราฟก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

                          ระดับชั้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 

วท.สกลนคร - - - - - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร - - - - 812 - 

วท.บานแพง - - - - - - 

วท.นครพนม 11 - - - - - 

รวมจํานวน (คน) 11 0 0 0 812 0 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจําปการศึกษา  2559 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สถานศึกษา สาขาวิชา 

  การบัญช ี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาษาตางประเทศธุรกิจ 

                      ระดับชั้น 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 

วท.สกลนคร 176 139 121 48 62 47 49 67 79 71 80 47 38 35 32 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 88 74 60 37 26 26 - - - 48 40 56 - - - 

วท.บานแพง 30 15 13 - - - - - - 28 24 14 - - - 

วท.นครพนม 163 74 67 - - - - - - 273 138 79 - - - 

รวมจํานวน (คน) 457 302 261 85 88 73 49 67 79 420 282 196 38 35 32 

 
ประเภทวิชาคหกรรม         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 

 
 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  อารหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร 

                      ระดับชั้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 

วท.สกลนคร - - - - - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 27 13 20 - - - 

วท.บานแพง - - - - - - 

วท.นครพนม 20 39 4 - 7 - 

รวมจํานวน (คน) 47 52 24 0 7 0 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  การโรงแรม 

                      ระดับชั้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 

วท.สกลนคร - - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 9 14 10 

วท.บานแพง - - - 

วท.นครพนม - - - 

รวมจํานวน (คน) 9 14 10 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประจําปการศึกษา  2559 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สถานศึกษา สาขาวิชา 

  เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง โยธา เทคนิคโลหะ 
เทคนิค

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

ระดับชั้น     ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 

วท.สกลนคร 143 150 114 81 131 162 106 100 27 19 132 132 26 18 76 50 - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 86 95 - 33 83 84 43 30 - - 51 52 40 16 - - - 14 

วท.บานแพง 15 16 13 - 23 15 11 15 12 3 - - - - - - - - 

วท.นครพนม 22 15 - - 24 14 15 12 - - - - - - - - - - 

รวมจํานวน (คน) 266 276 127 114 261 275 175 157 39 22 183 184 66 34 76 50 0 14 

 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สถานศึกษา สาขาวิชา 

  การบัญช ี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส การจัดการสํานักงาน 

ระดับชั้น     ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 

วท.สกลนคร 111 231 62 55 49 - 52 50 - - 68 107 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 116 119 - - - - 57 31 37 31 - 19 

วท.บานแพง 21 5 - - - - 22 47 - - - - 

วท.นครพนม 30 10 - - - - 70 22 - - - - 

รวมจํานวน (คน) 278 365 62 55 49 0 201 150 37 31 68 126 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประจําปการศึกษา  2559 

ประเภทวิชาคหกรรม                   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว            

                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  อาหารและโภชนาการ 
การบรหิารงานคหกรรม

ศาสตร 

ระดับชั้น     ปวส. 1 ปวส. 2 ปวส. 1 ปวส. 2 

วท.สกลนคร - - - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 13 7 - - 

วท.บานแพง - - - - 

วท.นครพนม - 5 - 2 

รวมจํานวน (คน) 13 12  ๐  ๒ 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

     การโรงแรม 

ระดับชั้น     ปวส. 1 ปวส. 2 

วท.สกลนคร - - 

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 12 9 

วท.บานแพง - - 

วท.นครพนม - - 

รวมจํานวน (คน) 12 9 

สถานศึกษา สาขาวิชา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับชั้น     ปวส. 1 ปวส. 2 

วท.สกลนคร -  -  

วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร 16 7 

วท.บานแพง -  -  

วท.นครพนม 32 14 

รวมจํานวน (คน) 48 21 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจําปการศึกษา  2559 

สถานศึกษา สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยียานยนต เทคโนโลยีการกอสราง การจัดการสํานักงาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 
วท. สกลนคร 10 9 - - 12 16 - 4 - - 
วก. นวมินทราชินี
มุกดาหาร 

14 16 12 14 - - - - - - 

วท. บานแพง - - - - - - - - 24 20 
วท. นครพนม - - - - - - - - - - 

รวมจํานวน 24 25 12 14 12 16 - 4 24 20 
รวมท้ังส้ิน 151 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาผูสอนใหมีวุฒิตรงตามสาขาและเพียงพออยางตอเนื่อง  
เปาประสงค 1. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
  2. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  3. พัฒนาบุคลากรดานทักษะวิชาชีพ ภาษา และทักษะการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด  1. บุคลากรมีวุฒิท่ีตรงสาขาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
  2. บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนรอยละ 5 
  3. จํานวนผูท่ีไดรับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  พัฒนา
บุคลากรใหมีวุฒิท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 
ผูรับผิดชอบ 
อาชีวศึกษาบัณฑิต 
    

1. โครงการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  

จํานวนครูท่ีไดรับการ
พัฒนา รอยละ 5  

200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญ ดานทักษะวิชาชีพ 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา รอยละ 5 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรบัครผููสอน จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา รอยละ 5 

20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย บุคลากร 
ใหมีสมรรถนะวิชาชีพ  ใหสอดคลองกับ THAILAND 
4.0  

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา รอยละ 80 

510,000 600,000 700,000 700,000 700,000 

รวม 830,000 1,250,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและตางประเทศ 
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในระดับตางๆ 
  2. สงเสริม สนับสนุนการแลกเปล่ียนบุคลากรภายในและตางประเทศ 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนเครือขายท่ีทําความรวมมือกับสถาบันท้ังในและตางประเทศ 
  2. จํานวนเครือขายท่ีสงเสริมสนับสนุน ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สราง
เครือขายความรวมมือ
ดานการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการประชุมเพ่ือทํากรอบความรวมมือเพ่ือ 
    แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ครบทุกสาขา 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 

2. โครงการทําความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนท้ัง
ใน และตางประเทศ 

ครบทุกสาขา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

กลยุทธ  สงเสริม 
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร
ภายในและ
ตางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ 

สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหนวยงาน
การศึกษา ในประเทศ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหนวยงาน
การศึกษา ในตางประเทศ 
 
 
 

 
รอยละ 5 ของสาขาวิชา 

 
100,000 

 
200,000 

 
300,000 

 
400,000 

 
500,000 

รวม 250,000 350,000 500,000 600,000 700,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียน และเพิ่มปริมาณผูเรียน 
เปาประสงค 1. เพิ่มปริมาณผูเรียน 
  2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

3. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย 
  4. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัด  1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
  3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ 
  4. จํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
  5. ผานการประเมินคุณภาพภายในตนสังกัด ในระดับดี 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สงเสริม
ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน และเพ่ิม
ปริมาณผูเรียน 
 
ผูรับผิดชอบ 
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

1. โครงการรับสมคัรนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 11,000 15,000 20,000 20,000 20,000 
2. โครงการประกันคุณภาพ ผานการประเมินใน

เกณฑดี 
50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

3. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ จํานวน 3 จังหวัด 20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 
4. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน ออกนิเทศรอยละ 80 

ของนักศึกษา 
10,000 20,000 30,000 40,000 40,000 

5. โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ  รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

(ตอ) 
 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
 6. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรระดับ 

   ปริญญาตรี และหลักสูตรนานาชาติ 
รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

7. โครงการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ 
    ตองการของสถานประกอบการ 

จํานวนของสาขาท่ีจัดทํา
หลักสูตร 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

8. โครงการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร ฐาน
สมรรถนะ   ของสถาบัน 

รอยละ 80 ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

60,000 80,000 100,000 100,000 100,000 

รวม  301,000 505,000 560,000 590,000 600,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดประเมินผล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาหลักสูตร ใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
เปาประสงค 1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย 
  2. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัด  1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
  3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  พัฒนา
หลักสูตร ใหมี
ความหลากหลาย
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
สถานประกอบการ 
ผูรับผิดชอบ 
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

1. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี และหลักสูตรนานาชาติ 

รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. โครงการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ 
    ตองการของสถานประกอบการ 

จํานวนของสาขาท่ีจัดทํา
หลักสูตร 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร ฐาน
สมรรถนะ 
   ของสถาบัน 

รอยละ 80 ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

60,000 80,000 100,000 100,000 100,000 

รวม      
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

เปาประสงค 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานรวมท้ังการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบบรหิารจัดการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
  2. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  เรงรัดพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการ 
 
ผูรับผิดชอบ 
 
สํานักอํานวยการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน รอยละ 60 การใช
ระบบสารสนเทศ  

50,000 50,000 - - - 

2. โครงการสํารวจ โครงสรางพ้ืนฐานดาน
สารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา  

มีระบบฐานขอมูลท่ี
ทันสมัย 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 

3. กิจกรรมพัฒนา ครู/อาจารย เพ่ือสรางสื่อการ
สอน ON LINE ภาษาไทย และตางประเทศ  

ครูมีสื่อการสอนท่ี
ทันสมัยครบทุกคน 

100,000  200,000 200,000 200,000 200,000 

4. โครงการอบรมบุคลากรการใชงานระบบ
สารสนเทศ ของสถาบนั 

รอยละ 80 ของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 50,000 - - 

5. โครงการเสริมสรางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน  ท่ีทันสมัย E-Learning และ Application 

จํานวนของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ  

60,000 80,000 100,000 100,000 100,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

(ตอ) 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
 6. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวนของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ 

30,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
ควบคุมดูแลและลดความเสี่ยงของนักเรียน 
นักศึกษา 

จํานวนของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

8. โครงการพัฒนารวบรวมแหลงคนควาเพ่ือการ
วิจัย และนวัตกรรม 

ไดระบบสืบคนขอมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม       
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการเงินเพือ่การศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอตอสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
เปาประสงค 1. จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
 
ตัวช้ีวัด  1. มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัย 
  2. มีครุภัณฑอุปกรณการเรียนท่ีเพียงพอแตละสาขาวิชา 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  จัดหา
ครุภัณฑท่ีทันสมัย
และเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา 
 
ผูรับผิดชอบ 
 
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณการเรียนท่ี
ทันสมัยและเพียงพอของสถาบัน 

จํานวนสาขาท่ีไดรับการ 
สนับสนุน 

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

2. โครงการสงเสริม พัฒนาการจัดทําอุปกรณการ
เรียนการสอน 

จํานวนอุปกรณการเรียน
ท่ีจัดทําข้ึน 

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

3. โครงการระดมทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ ใน
การจัดการศึกษาของสถาบัน 

จํานวนบัญชีท่ีข้ึน
ทะเบียน 

30,000 40,000 - - - 

รวม 
630,000 840,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สนับสนนุ สงเสริมทุนในการวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
เปาประสงค 1. สนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 
  2. สงเสริมการใหทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
  3. พัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบันอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและตีพิมพ  
  2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและตีพิมพ 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สนับสนุน 
สงเสริมทุนในการวิจัย
ท้ังในและตางประเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ 
 
ศูนยวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ 

1. โครงการสงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ของ สถาบันฯ ฉ. 2 

รอยละ 10 ของจํานวน 
อาจารยประจําสาขา 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 

2. โครงการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู จํานวนของการวิจัยรอย
ละ 10 อาจารยประจํา

สาขา 

60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 

3. โครงการพัฒนาการวิจัยและการกระตุนให
บุคลากร ผลิตผลงานวิจัย 

รอยละ 80 ของ 
อาจารย 

ระดับปริญญาตร ี

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. สงเสริมการวิจัยสูระดับนานาชาติ รอยละ 10  100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 
5. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม รอยละ 50 ของจาํนวน

วิจัย 
30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 470,000 580,000 750,000 910,000 1,070,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบนั 
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 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแก
นักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบัน 
 
ผูรับผิดชอบ 
 
สํานักพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตร ี

รอยละ 80 ผูเขารวม 20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม  
และ   จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 

3. โครงการสงเสริม และพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมี  
คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 

4. โครงการกจิกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รอยละ 80 ผูเขารวม 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 
5. โครงการสงเสริม สนับสนุน ตามแนวทางปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 

6. โครงการสถาบันคุณธรรม รอยละ 80 ผูเขารวม 30,000 40,000 50,000 60,000 60,000 
7. โครงการทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

(ตอ) 
 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
 8. โครงการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใน   ชุมชน และสถานศึกษา 
รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

9. โครงการกีฬาสัมพันธ รอยละ 80 ผูเขารวม 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 
 รวม 370,000 440,000 510,000 580,000 670,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดแรงงาน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 สงเสริมบุคลากรใหมีเวทีในการแสดงความรูความสามารถทางวิชาการและนวัตกรรม 
เปาประสงค 1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร คนควาการวิจัย นวัตกรรม 
  2. สรางและพัฒนาองคความรูการวิจัย นวัตกรรม  
  3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย นวัตกรรม  ในระดับสถานศึกษา  สถาบัน สอศ. และระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนบุคลากรท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน  
  2. จํานวนผลงานการวิจัย และนวตักรรม 
  3. จํานวนผลงานของบุคลากรท่ีไดนําเสนอ ตีพิมพ 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สงเสริม
บุคลากรใหมีเวทีใน
การแสดงความรู
ความสามารถทาง
วิชาการและ
นวัตกรรม 
ผูรับผิดชอบ 
ศูนยวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ 

1. โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม จํานวนของผลงาน 
รอยละ 80 ของนักศึกษา 

60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 

2. โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรูใหม รอยละ 80 ของนักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
3. โครงการประชุมวิชาการ วิชาชีพ สถาบันฯ ฉ. 2 รอยละ 80 จํานวน

ผูเขารวม 
100,000 120,000 150,000 200,000 300,000 

4. โครงการสงเสริมการเขารวมการประชุมวิชาการ 
   นานาชาติ  

รอยละ 10 
ของสาขาวิชา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพดานการวิจัย 
นวัตกรรม 

จํานวนผูเขารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

6. โครงการจัดต้ังวารสารวิชาการในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

เผยแพรวารสารได รอย
ละ 80 

- - - - - 

รวม 410,000 440,000 480,000 540,000 650,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพของคนทุกชวงวัย  และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถาบัน ชุมชน รวมท้ังการบริการชุมชน 
เปาประสงค 1. สงเสริมใหสถาบัน ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และบริการ 
  2. ใหการบรกิารชุมชนดานอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  3. พัฒนาอาชีพ สงเสริมการสรางรายไดใหแกชุมชน 
 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนการใหบริการแกชุมชน 
  2. จํานวนของชุมท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  3. จํานวนอาชีพท่ีใหบริการ 
 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สงเสริมการ
มีสวนรวมระหวาง
สถาบัน ชุมชน 
รวมท้ังการบริการ
ชุมชน 
ผูรับผิดชอบ 

สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดย
การมีสวนรวมของสถานประกอบการและชุมชน 

จํานวนผูเขารวมประชุม 100,000 100,000 100,000 - - 

2. โครงการพัฒนาอาชีพ และการสรางรายไดแก
ชุมชน 

จํานวนอาชีพท่ีสราง
รายได 

100,000 120,000 150,000 150,000 150,000 

3. โครงการคายอาสาพัฒนา รวมกันท้ัง 4 วิลัย 
 
 

จํานวนการใหบริการ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

รวม 250,000 280,000 320,000 230,000 240,000 
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 
ระยะ 5 ป (2560-2564) 

 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ  ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อความเขมแข็งสรางงานในพื้นท่ี 
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษากับภาครัฐและเอกชน 
  2. สงเสริม พัฒนาวิชาชีพใหมีทักษะเพื่อสรางแรงงานในพื้นท่ี 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2. จํานวนสาขาวิชาชีพท่ีทําการพัฒนาและสงเสริม 
  3. จํานวนการมีงานทําของนักศึกษาในพื้นท่ี 

 

กลยุทธ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กลยุทธ  สราง
เครือขายความรวมมือ
ท้ังภาครัฐและเอกชน
เพ่ือความเขมแข็ง
สรางงานในพ้ืนท่ี 
ผูรับผิดชอบ 

สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ 

 

1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ
และ เอกชน 

จํานวน MOU 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2. โครงการทําความรวมมือในการจัดการเรียนการ
สอนรวมกันของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีเขารวม 

50,000 50,000 - - - 

3. โครงการสงเสริมสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีสนับสนุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 

4. โครงการสงเสริมการมีงานทําในพ้ืนท่ี จํานวนการมีงานทําใน
พ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 - 

รวม 170,000 170,000 120,000 120,000 50,000 
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ภาคผนวก 
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คณะจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา 2560 – 2564 
 

1. ดร.มนูญ  แกวแสนเมือง         ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
2. นายยอดชาย  พลหาญ      รองผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
3. นายวิชิต  สงวนไกรพงษ     ผูชวยผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค  

    ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
4. วาท่ีพันตรีเศรษฐพงษ  สาลีโส รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
5. นายสถิต  สําราญสุข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
6. นางสุภาพร แดนกาไสย  หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
7. นางปาริชาติ โอชโร  หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
8. นายวิษณุกรณ  ทองฤทธิ์  หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 

    มุกดาหาร 
9. นางสาววลีลักษณ ภูรัพพา  เจาหนาท่ีงานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
10. นางสาวปยธิดา  อุนอาสา  เจาหนาท่ีงานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
11. นางเกศิณี  ซื่อสัตย  หัวหนาสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิค 

    สกลนคร 
12. นายปยะ  ศิริขันธ  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
13. นายสมนึก  สิงหไพราช  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
14. นายธิติชนม  สุมา  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาวิทยาลัยการอาชีพ 

    นวมินทราชินีมุกดาหาร 
15. นายปญญา  เช้ือคําจันทร  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  วิทยาลัยการอาชีพ 

    นวมินทราชินีมุกดาหาร 
16. นายกิรติ  พลหาญ  อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  วิทยาลัยการอาชีพ 

นวมินทราชินีมุกดาหาร 
17. นางสาวพรทิพย  มาลีลัย  อาจารยสาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
18. นางสาวอรวรรณ  เนยีมพันธ อาจารยสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
19. นางสาวชุลีพร ตนสวรรค  อาจารยสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
20. นายณัฐวุฒิ  เกตวงษา  เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
21. นางสาวญาณิศา  เวียงสมุทร เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
22. นางสาวพัชรี  ไชยศรีสุทธิ์  เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
23. นางสาวจารุวรรณ  ดวงภักดี เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
24. นางสาวคุณัญญา  เจริญศรี เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
25. นางสาววารุณี  อารีเอื้อ  เจาหนาท่ีสถาบันฯ 
26. นายอีดิธ  นามประกาย  ผูจัดการบริษัทโตโยตามุกดาหาร 
27. นายเมืองมนต  เนตรหาญ  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาตร และความรวมมืออาชีวศึกษา 
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วิทยากร 

1. นายธานินทร ผะเอม  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแหงชาติ 

2. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
3. ดร.มงคล ตันสุวรรณ  ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ตอนบน ๒ 
4. นายตรีภพ  ชินบูรณ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
5. ดร.กิตติรัตน  กุลตังวัฒนา    ประธานหอการคามุกดาหาร 
6. นายอธิพงศ  หิรัญเรืองโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
7. นายณัฐวุฒิ  กรกําจายฤทธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
8. นายสุธัมมะ  ธรรมศักด์ิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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