แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา

แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออก
เฉี ย งเหนื อ ๒ นี้ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตาม
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบใหหนวยงาน ในสังกัดทุก
หนวยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร
นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุม
การใชจายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๒ จึ ง ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
พ.ศ. 2563 โดยไดจัดทําขึ้นจากการระดมสมอง ของผูบริหาร และบุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ๒ ซึ่งมุง เนน การใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน
ประหยัด และถูกตองตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการดังกลาว ยังถือเปนเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติการ ของหนวยงานดวย
ทายนี้ หากแผนปฏิ บัติ การประจําป นี้ มีส วนหนึ่ ง ส วนใดขาดตกบกพร อง ผู จัด ทํา และรวบรวม
แผนปฏิบัติการประจําปนี้ ขอนอมรับแกไข และขออภัยดวย

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สารบัญ

เรื่อง
สวนที่ ๑ บทนํา
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
3.1 รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
3.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
3.4 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.6 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)
3.7 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.8 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (2555-2569)
3.9 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.10 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.11 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐาน
1. วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
2. ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
3. ขอมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
4. อัตรากําลังบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
5. จํานวนเรียน นักศึกษา
5.1 จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5.2 จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.3 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
5.4 สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา
สวนที่ ๓ สรุปงบหนารายจาย
1. เปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
2. กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
3. โครงการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
4. โครงการดําเนินงานรอการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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สวนที่ 4 โครงการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
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- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
- ประกาศสภาสถาบัน ฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สวนที่ ๑
บทนํา
1. ความเปนมา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการ
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ ของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑและ วิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด (4) ใน
กรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ ประชาชน ใหเปนหนาที่
ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให
เหมาะสม
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น
“ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ สาระสําคัญ
เกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและ ทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความ เห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให สํานักงบประมาณ ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณี ที่ ส วนราชการมิ ไ ด เ สนอแผนปฏิ บั ติร าชการในภารกิ จ ใดหรื อ ภารกิ จ ใดไม ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น”
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ จัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 ขอ 4 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา
16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ภายใน
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้
“(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอ
งบประมาณ รายจายประจําปของปงบประมาณตอไป”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานภาพรวมของกระทรวงใน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และใชเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งเปนไปในทิศทาง เดียวกัน และเกิด
เอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในภาพรวมของภาระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อใหผูบริหารทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา นําไปใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
จากการศึ ก ษาวิเ คราะหข อ มูล บริ บ ทที่ เ กี่ย วขอ ง เพื่อ ใชเ ป นข อมู ล ประกอบการกํ า หนดกรอบ
แนวคิดสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ฉบับนี้ มีขอมูลสําคัญที่ศึกษา ประกอบดวย 1) รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 3) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ 4) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 6) นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 7) แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 8) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ
15 ป (2555-2569) 9) วิสัยทัศ น พัน ธกิจ และเปาหมายบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 10) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 11) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักใน การปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาและการ
เขารับบริการการศึกษา ของประชาชน ไดแก
หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษา อบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ
หมวดหนาที่ของรัฐมาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปน เวลาสิบสองป
ตั้งแตกอน วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐ ตองดําเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับการดูแลและพัฒนา กอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สัง คม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ สนับสนุนใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการให ประชาชน ไดรับการศึกษาตามความ
ตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก ระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการกํากับ สงเสริม
และสนับสนุน ใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหง ชาติซึ่ง อยางนอยตองมี บทบัญ ญัติ เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการ
ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไป ตามแผนการ ศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาทั้งปวงตองมุง
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัด ของตน และมีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและ
พัฒนา ตามวรรคสอง หรือใหประชาชน ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุน
ทรัพยไดรับการสนับสนุน คาใชจาย ในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐ จัดสรรงบประมาณใหแก กองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการ
ใหผูบริจาคทรัพยสิน เขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
กฎหมายดังกลาว อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนด ใหมีการใชจาย
เงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดาน การศึกษาให
เกิดผลดังตอไปนี้
(1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ การศึกษาตาม
มาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให
สมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลว เสร็จภายในหนึ่ง
ป นับตั้งแต วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ อาจารย ใหไดผูมี
จิตวิญ ญาณ แหง ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผูประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและ
ปรับปรุง โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ดังกลาว
หมวดการปฏิรูป ประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการที่มี ความเปนอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
และรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการ ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
3.2 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่ประธานที่ประชุมในฐานะประธานรัฐสภา ซึ่งคําแถลงในครั้งนี้ไ ดให
ความสําคัญเกี่ยวกับการสรางคนยุคใหมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีใจความ ดังนี้
ทา นประธานรั ฐสภาที่เ คารพ ตามที่ไ ด มี ประกาศพระบรมราชโองการแต ง ตั้ ง ให กระผมดํ า รง
ตําแหน ง นายกรัฐมนตรี เมื่อวั น ที่ 9 มิถุน ายน พุทธศัก ราช 2562 และแตง ตั้ ง รัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 10
กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยมีความสอดคลองกับหมวด
5 หนาที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ พุทธศักราช 2561-2580 เรียบรอยแลว
คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาล
จะดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี
และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความพรอมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจ
ไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถ ในการแขงขันสูงขึ้น ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แมว าประเทศไทยจะมีการพัฒ นามาอย างต อเนื่ อง แตเ นื่องจากขณะนี้ปจ จัยทั้ ง ภายนอกและ
ภายในประเทศ เปลี่ยนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ ที่มีความซับซอนสูง
ทั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ การเขาบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในครั้งนี้ จึงเปนการบริหาร
ราชการแผนดินในชวงที่สถานการณตางๆ มีความไมแนนอนในทุกมิติ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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ทั้ง ในด านเศรษฐกิ จ โลกที่ยั ง มีค วามเสี่ย งจากปจ จั ยหลายประการ โดยเฉพาะการค าระหว า ง
ประเทศที่มีแนวโนม ที่จะสง ผลตอเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้ง การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปจจัยดานการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการ เขาสูสังคมสูง วัย รวมทั้งปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยตอง
ดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทย ไดมีขอผูกพันไวในเวทีโลก
ประเทศไทยในขณะนี้ถือวาอยูในชวงระยะของการเปลี่ยนผานและตองตอสูกับปญหาใหมๆ หลาย
ประการ อาทิ จากการตอสูกับความยากจนในอดีต ก็ไดแปรเปลี่ยนเปนการตอสูกับความเหลื่อมล้ําในหลาก
รูปแบบ เชน ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ําของโอกาส และความเหลื่อมล้ําของรายไดและ
ทรัพยสิน หรือแมแตการตอสูกับความ ไมสงบภายในประเทศในอดีต มาสูการตอสูกับภัยคุกคามที่ไมมีแบบ
แผนในปจจุบัน ไมวาจะเปนเครือขายยาเสพติดขามชาติ เครือขายการกอการรายขามชาติ โรคระบาด และ
สงครามไซเบอร
ประเด็นทาทายขางตนเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล
จะตองเผชิญไดเปนอยางดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพน จากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง มี การดูแ ลประชาชนอย างทั่ วถึ ง แก ไ ขปญ หาปากท องและสร างรายไดใ หกั บ
ประชาชน ใหเพียงพอ ตอการดํารงชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา คนไทยในทุกชวงวัย จะมีความพรอมทั้งใน
ดานหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
เราจะรวมกันสราง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไมใช “การเติบโต เชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลนี้ จะมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสราง
ความเขม แข็ง และแก ไ ขป ญ หาที่ยั ง ดํา รงอยูข องภาคส วนต างๆ ภายในประเทศ เพื่ อ ให ประเทศไทยมี
ภูมิคุมกันและมีความแข็งแกรง เพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณความไมแนนอนจากปจจัยตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถกาวไปขางหนาอยางตอเนือ่ งและมีความเขมแข็งในระยะยาว
นอกจากนี้จะสง เสริมใหประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลก และมีบทบาทนําในการ
ขับเคลื่อนความยั่งยืน ในประชาคมโลกผานการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทําใหประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยไม
ทิ้งใครไวขางหลัง เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมาย ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
โดยการบริหารราชการแผนดินในชวง 4 ปของรัฐบาลจะยึด หลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1. น อมนํา พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เปนหลั กในการบริหาร
ประเทศ
2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4. บูรณาการการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาตางๆ ใน
ลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒ นาประเทศใหมีความเจริญ กาวหนาอยางยั่ง ยืน และทําใหประชาชนคนไทยมี
ความมั่นคง อยูดีมีสุข
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินโดยกําหนด
นโยบายหลัก 12 ดาน คือ
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายหลักทั้ง 12 ดาน จะเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลในชวง 4 ปนี้แต
อยางไรก็ดี สถานการณและปญหาที่ประเทศกําลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนปญหาปากทองของประชาชนกลุม
ตางๆ สถานการณเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทําให
รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ 12 เรื่อง เพือ่ บรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจ
3.3 แผนการปฏิรปู ประเทศ
ประกอบดวย 11 ดานดังนี้
ดานที่ 1 ดานการเมือง การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประเทศชาติ บานเมื องและ ประชาชน สรางการมีส วนรวมรูจักยอมรับความเห็ นที่แตกตางกัน พรรค
การเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบได และพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ รับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
ดานที่ 2 การบริหารราชการแผนดิน มุงสราง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใหภาครัฐไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust)
ดานที่ 3 ดานกฎหมาย กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ดานที่ 4 กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญ ที่ตองดําเนินการเพื่อ
วางรากฐาน ระบบสั ง คมการเมือ งของประเทศเพื่อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชนและสร า ง
กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรูสึกวาเปนเจาของกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง
ดวยการไดรับปฏิบัติอยางเทาเทียมและไมมีความเหลื่อมลา ในการบัง คับใชกฎหมายการสรางระบบการ
สอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตรที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกตองขจัด วัฒนธรรมองคกรที่
เปนอุปสรรคตอการอานวยความยุติธรรมโดยนาเทคโนโลยีมาใชและระบบการลงโทษกับการดูแลสอดสอง
ผูพนโทษที่ทาใหสังคม เกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
เอื้อตอการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการ
แขงขันในระดับประเทศ ใหสูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยาง
ยั่งยืน (more inclusive) มุงเนนการใชระบบ มาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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(more sustainable) ลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจของประชาชน กลุมตาง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
มีสมรรถนะสูงขึ้น (higher performance economic institution)
ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
รักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม มีการใช ประโยชนทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการ
คุมครองรักษาและการใชประโยชน อยางยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
ดานที่ 7 ดานสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพมีสวนรวมในการวาง
ระบบในการ ดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึง บริการสาธารณสุขที่จําเปน และอยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตระบบสาธารณสุขที่
เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
ดานที่ 8 ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพ
ของการทําหนาทีข่ องสื่อบนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวา
เสรีภ าพของการสื่อ สารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิป ไตย และการใหสื่ อเป น
โรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ดานที่ 9 ดานสังคม ใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นสัง คมไทยเปนสัง คมแหง
โอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงได และใหชุมชน ทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวย
ตนเอง
ดานที่ 10 ดานพลังงาน ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสรางแผนจัดหาที่ไดรับการยอมรับ
สงเสริม พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให การบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม กระตุนการลงทุน ดานพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได
อยางมีนัยสําคัญ
ดานที่ 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มี
มาตรการ ควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการ
ทางวินัยและกฎหมาย ตอเจาพนักงานของรัฐ
3.4 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)
วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุ ณ ภาพ สร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ง แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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๔.๑ ยุทธศาสตรช าติดานความมั่น คง มีเปาหมายการพัฒ นาที่สํา คัญ คือ ประเทศชาติมั่น คง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคนเครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุ กระดับความรุ นแรง ควบคูไ ปกับ การปองกันและแก ไ ขป ญ หาดานความมั่นคงที่มี อยูใ น
ป จ จุ บั น และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ใช ก ลไกการแก ไ ขป ญ หาแบบบู ร ณาการทั้ ง กั บ ส ว นราชการ
ภาคเอกชน ประชาสั ง คม และองคกรที่ไ มใชรัฐ รวมถึง ประเทศเพื่ อนบานและมิ ตรประเทศทั่ว โลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ให
สามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขง ขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา
ประยุก ตผสมผสานกับ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม เพื่ อให สอดรั บกับ บริ บทของเศรษฐกิจ และสัง คมโลก
สมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ
ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”
ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ
ปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจาง
งานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด า นและมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก ช ว งวั ย มี จิ ต สาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติมี
หลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอัง กฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่
มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่
ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลัง ของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสัง คม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน การรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่นการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ง ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและทั่วถึง
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย
การพัฒ นาที่ สํา คัญ เพื่อ นํา ไปสูการบรรลุเป าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น ในทุก มิติ ทั้ง ดานสัง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามา
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทํา
หนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒ นธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปน ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติง านเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม
ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความ
ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒ นา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
กรอบวิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศ ที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง การพัฒนาประเทศในระยะ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้
วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน”
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนง ทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ คสช. ไดจัดทําขึ้นประเทศ
ไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจาย รายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสง และโลจิสติกส
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูง ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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เปาหมายการพัฒนาในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
2. การลดความเหลื่อมลาทางดานรายไดและความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมมีความ มั่นคงอาหาร พลังงานและน้ํา
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดีและเพิ่มความ
เชื่อมั่น ของนานาชาติตอประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวม จากประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะ การเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มี
ทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมี
สถาบัน ทางสัง คมที่เขมแข็ง ทั้ง สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสัง คม ใหความสําคัญ กับการ
ดําเนินการ ยกระดับคุณภาพบริการทางสัง คมใหทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้ ง การปด ซองว างการคุ มครอง ทางสั ง คมในประเทศไทยซึ่ง เปนการ ดําเนิน งานตอ เนื่อ งจากที่ไ ด
ขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และสัง คมโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง การสนับสนุน ในเรื่อ งการสรางอาชีพ รายได และใหค วาม
ชวยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาส สตรี
และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดยอมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนา องคกรการเงินฐานรากและการเขาถึง เงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการ
เขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคา เปนธรรมเปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมลา
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนการพัฒนา
และใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒ นาและยกระดับคุณภาพ ของกําลัง คน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐาน
รายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิต และบริการเดิมรวมทั้ง การตอยอดการผลิตและ
บริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะใหความสําคัญ กับ การใชศักยภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพการสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙

๑๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขง ขันที่เสรีขึ้น การเสริมสรางศักยภาพการแขง ขันใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งการสรางสังคมผูประกอบการที่ผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็ว และมาตรฐานสากลของสินคาและบริการที่สูง ขึ้น
รวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจน การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจาย
โอกาสเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถิ่นและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมลา
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายที่
ตองเรง ดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมาก
ขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สัง คมของประเทศโดยเฉพาะ การอยูรวมกันในสัง คมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด และ
อุดมการณ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซ่ึง จะสง ผลกระทบอยางมี นัยสําคัญ ตอการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริง จัง เพื่อใหเปนปจจัย สนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒ นาประเทศในทุกดานใหประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมายทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให โปรงใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได
อยางเปน ธรรม และประชาชนมีส วนรว มมีการกระจายอํานาจ และแบง ภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 7 การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส มุ ง เน น การขยายขี ด
ความสามารถและ พัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและ
ในอาเซียน อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยง ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต า ง ๆ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ และการกํ า กั บ ดู แ ลให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และ
การคุมครองผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการ
พัฒนาผูประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส และหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ
ใชองคความรู ทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาค ธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออานวยทั้งการ ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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วิจัยโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหกาวสูเ ปาหมายดังกลาว
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการ
ในประเด็นทา ทาย ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต
และบริการใหมที่สรางรายไดสาหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนา
และฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยาง
มีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขัน ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ใหความสําคัญกับการปรับปรุง
กลไก ภายในประเทศใหมีบูรณาการใหความสําคัญกับกลไกที่สรางสรรคและเปนธรรมและมีบูรณาการกัน
ในระดับอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการใหเกิดความชัดเจนตอ
กลุมประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของ ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค
3.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายและจุ ด เน น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ป ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป า หมายของแผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ

ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ขาราชการพลเรือ น และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป น
การศึกษาตลอดชีวิต
บู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการหลั ก องค ก ารมหาชนในกํ า กั บ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พื้นที่ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียน ในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
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ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่
สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
5. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
6. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้ง ภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงาน
ทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
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การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจาย งบประมาณใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒ นางานทั้ง ระบบ เนนการเรียนรูและ การ
บริหารจัดการ
4. ปรับ ปรุง โครงสรางของกระทรวงศึ กษาธิก ารใหเกิ ดความคลองตัว หากติ ดขัดในเรื่อง ข อ
กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตาม
ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวย
จัดการศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ใหเอื้อ
ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัตงิ าน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / ขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบาย
ทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอั ตรากํา ลัง ครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูร ะดับ อาชี วศึก ษา ให มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ให ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จั ด ทํ า แผนการจั ด การศึ ก ษาของแต ล ะจั ง หวั ด นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิง ยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิง พื้นที่ (Area) ซึ่ง ไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กําหนดหากมี
ความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม
ดวยเชนกัน ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตรดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมาย การพัฒ นาที่
สําคัญ เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธ ยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รัก ษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มี ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ
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ภาษาทองถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรูและ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มี
ทักษะสูง เปน นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัดของ
ตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เปนอยูที่ดีของคนไทย (2)
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึกษาและการเรีย นรูตลอดชี วิต และ (3) การพัฒ นาสั ง คมและครอบครัว ไทย โดย
ประเด็น ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยประเด็น
ไดแก
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถานบันทางสังคม รวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึ่งประสงค โดย (1) การปลูกฝงคานิยมและ วัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การ
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การ
สราง ความเขมแข็ง ในสถาบัน ทางศาสนา (4) การปลูกฝง คานิยมและวัฒ นธรรมโดยใช ชุมชนเปนฐาน
(5) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึ่งประสงคจากภาคธุรกิจ (6) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม และ (7) การสง เสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบ ตอสวนรวม
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต มุ ง เน น การพั ฒ นาเชิ ง คุ ณ ภาพ ในทุ ก ช ว งวั ย
ประกอบดวย (1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการ เตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (2)
ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง ความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (3)
ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับ ความตองการของตลาด
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศไทย
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุงเนนผูเรียนใหมี
ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลาโดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนา
ทั ก ษะสํ า หรั บ ศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ ย นโฉม บทบาท “ครู ” ให เ ป น ครู ยุ ค ใหม (3) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรูตลอด
ชีวิต (5) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของ
ประเทศไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนยและประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรูโดยใช
ดิจิทัลแพลตฟอรม และ (7) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (1) การ พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อตั้งแตระดับปฐมวัย (2) การสรางเสนทางอาชีพ
สภาพแวดลอมการ ทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามรถพิเศษผานกลไกล ตางๆ
และ (3) การดึง ดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ตางประเทศใหมาสรางและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับตางประเทศ
ปฏิรู ปการศึ กษา โดยทํ าพร อมๆกัน ทุ กคน ทุ กระดับความพร อมดวยวิธีที่ ตา งกัน เพื่อบรรลุ
เปาหมายหลักที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
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การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
- สรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิตอล
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู มุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม
คณิตศาสตรโปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ
- สงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระบบปฐมศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล
- สง เสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อแบงปนองคความรูของ
สถาบันการศึกษาสูสาธารณะ
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
- สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ
- สรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลนและโครงขายสังคมออนไลนของ
ไทย เพื่ อปอ งกัน และลดผลกระทบในเชิง สัง คม ความปลอดภั ย อาชญากรรมไซเบอร และสามารถใช
เทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง สรางความสมานฉันท ความสามัคคีในสังคม
- ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
3.7 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 2579 เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสาหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนาไป
ใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนา การศึกษาและเรียนรูสาหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอด
ชีวิต โดยจุดมุงหมาย ที่สําคัญของแผนคือ การมุงเนนการ ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัต เพื่อใหประเทศไทยสามารถ กาว
ขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574 ไดกําหนดสาระสําคัญสาหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ
ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการ ศึกษา(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา
(Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ป
ขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน
คนไทยทุ กคนไดรั บ การศึก ษาและเรี ย นรูต ลอดชี วิต อย างมี คุณ ภาพ ดํ ารงชีวิ ต อยา งเป น สุ ข
สอดคลองกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พัฒ นาคนไทยให เ ป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ
บทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสัง คมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลัง มุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นํ า ประเทศไทยก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลาง และความเหลื่ อ มล า
ภายในประเทศลดลง
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ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการ แขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.8 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป
นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 2569) มุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพทั้งใน ดานสารสนเทศ ให
ความสําคัญกับครูและผูบริหารสถานศึกษาซึ่ง เปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง และเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการ โดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานเตรียมความ
พรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ของการ
พัฒนาประกอบดวย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 มุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและปริ ม าณผู เ รี ย นให สั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการ ของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลสงเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และ
ฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคีสรางทัศนคติการยอมรับของ
สังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพ
ยุทธศาสตร ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพ อาชีวศึกษาใหกับกลุม ผู
อยูนอกระบบโดยสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษาใหสามารถสรางงาน สรางรายไดแก
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหมสําหรับ
ผูประกอบอาชีพอิสระ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒ นาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒ นา
หลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการจูง ใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษาปรับระบบ
กองทุน กูยืม เพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา สนับสนุน แหลง เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลัง จบ
การศึกษา สรางความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาการ
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา สงเสริมการศึกษาตอการฝกอบรมและการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญ ญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลง
เรียนรูวิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานสถานศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 10 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม องคความรู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
3.9 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีสาระสําคัญ
ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ
ดังนี้
๑. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
ฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการ
ฝก อบรมวิช าชี พ ซึ่ง เป น การเพิ่ม พูน ความรูแ ละทั กษะอาชี พระยะสั้ น และระยะยาว ที่ มีค วามสั มพั น ธ
สอดคล องกับ ปรัชญาการอาชีวศึ กษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแหง ชาติ และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาในแตระดับ
๒. คานิยมอาชีวศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่สําคัญ ๔ ประการ ไดแก
คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมืออาชีพ (Professional)
๓. วิสัยทัศน
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ”
๔. พันธกิจ
เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงมีภารกิจที่ตองดําเนินการดังนี้
๔.๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลัง คนดานวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
๔.๒ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
๔.๓ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริห ารจั ด การอาชี ว ศึก ษาภายใต ห ลัก ธรรมาภิบ าลโดยอาศั ย
เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน
๔.๔ พัฒ นางานวิจั ย สิ่ง ประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรา งองคค วามรูเพื่ อการจั ด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
๔.๕ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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๕. วัตถุประสงค
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
๕.๑ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ
๕.๒ เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
๕.๓ เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
๕.๔ เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา
๕.๕ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีเปาหมายเพื่อ
ผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย ๓ ดาน ไดแก
๖.๑ ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา
๖.๒ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๖.๓ ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขา
วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
7. การแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

8. ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
3.10 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวง การแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ง ตราโดยอาศัยอํา นาจความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แหง พระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
3. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนด หลักเกณฑและ
รูปแบบความรวมมือกับ หนวยงานอื่นและสถานประกอบการ
6. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. จั ด ระบบส ง เสริ ม และประสานงานเครื อ ข า ยข อ มู ล สารสนเทศและการนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารมาใช ในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
8. ดําเนิน การเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3.11 รายละเอี ยดแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(โดยใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2562 ไปพลางกอน) ประกอบดวยแผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแผนปฏิบัติง านและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ที่ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ จํานวน 14 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
- โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตตามภารกิจพื้นฐาน
2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
- ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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- ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
- ผลผลิตอาชีวศึกษาเอกชนไดรับการอุดหนุน
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
- โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงาน
- โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
- โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
- โครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร
- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
6. แผนงานบูรณาการ ปองกัน ปราบปราม และบําบัดผูติดยาเสพติด
- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม(Innovative
Technology) ใหพรอมกาวสู Thailand 4.0
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- โครงการฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสูสากล
- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
10. แผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยดิจิลชุมชน
12. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- โครงการผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ทั่วถึง

13. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ

- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
- โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
- โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาสสรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายไดประชาชน
- โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน
10 กลุมอุตสาหกรรมหลัก
14. แผนงานบูรณาการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๒๑

๒๒
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สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
1. วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ปรัชญา
สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม
วิสัยทัศน
เปน สถาบัน การอาชีวศึกษาที่มุง สูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตามความตองการตลาดแรงงาน
2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. สงเสริม พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาสถาบันเปนสถาบันคุณธรรมจริยธรรม
อัตลักษณ
บริการวิชาชีพสูชุมชน
Vocation community Service
เอกลักษณ
นักประดิษฐ
Inventor
เปาประสงค
๑. เพิ่มปริมาณผูเรียนใหเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน
๒. ผลิต และพั ฒ นากํ าลั ง คนใหไ ดม าตรฐานสากลตามความต องการของตลาดแรงงานทั้ง ใน
ประเทศและภูมิภาค
๓. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ใหเปน
ที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค
๔. สรางเครือขายความรวมมือการจัดทําผลงานวิจัย และพัฒ นา นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาค
๕. สงเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๖. พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะดานวิชาการ วิชาชีพ
และความเปนมนุษยที่สมบูรณตามมาตรฐานสากล
๗. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรอาชีวศึกษา
ใหมีเอกภาพรวมทั้งสรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
๙. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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๑๐. มุงสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาอาชีวศึกษา การระดมทรัพยากร การพัฒนาครู
บุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๑๑. สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
2. ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ระยะ 5 ป (2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากร พัฒนาผูสอนใหมีวุฒิตรงตามสาขาและเพียงพออยางตอเนื่อง
เปาประสงค 1. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
2. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ภาษา และทั ก ษะการทํ า งานของบุ ค ลากรให มี
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีวุฒิที่ตรงสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นรอยละ 5
3. จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและ
ตางประเทศ
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในระดับตางๆ
2. สงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครือขายที่ทําความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ
2. จํานวนเครือขายที่สงเสริมสนับสนุน ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียน และเพิ่มปริมาณผูเรียน
เปาประสงค 1. เพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย
4. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย
3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาหลักสูตร ใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ
เปาประสงค 1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย
2. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย
3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
เปาประสงค 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกตอง
2. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอตอสาขาวิชาที่เปดสอน
เปาประสงค 1. จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวชี้วัด
1. มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย
2. มีครุภัณฑอุปกรณการเรียนที่เพียงพอแตละสาขาวิชา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สนับสนุน สงเสริมทุนในการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค 1. สนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ
2. สงเสริมการใหทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ
3. พัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบันอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและตีพิมพ
2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและตีพิมพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
เปาประสงค 1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรใหความสําคัญในกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รอยละ 60
3. สถาบัน สงเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม ที่สถานศึกษาจัดขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมบุคลากรใหมีเวทีในการแสดงความรูความสามารถทางวิชาการและนวัตกรรม
เปาประสงค 1. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร คนควาการวิจัย นวัตกรรม
2. สรางและพัฒนาองคความรูการวิจัย นวัตกรรม
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัย นวัตกรรม ในระดับสถานศึกษา สถาบัน สอศ. และระดับประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่ใหการสงเสริม สนับสนุน
2. จํานวนผลงานการวิจัย และนวัตกรรม
3. จํานวนผลงานของบุคลากรที่ไดนําเสนอ ตีพิมพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถาบัน ชุมชน รวมทั้งการบริการชุมชน
เปาประสงค 1. สงเสริมใหสถาบัน ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และบริการ
2. ใหการบริการชุมชนดานอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. พัฒนาอาชีพ สงเสริมการสรางรายไดใหแกชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการใหบริการแกชุมชน
2. จํานวนของชุมที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. จํานวนอาชีพที่ใหบริการ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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3. ขอมูลพื้นฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
3.1 ความเปนมาของสถาบันการอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กํ า หนดให “สถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกัน เปน สถาบัน ได การรวบสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้ง เปนสถาบันการ
อาชีวศึกษาใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง...”
ตอมาคณะกรรมการอาชีวศึ กษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีร วุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ)
ไดประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อ
จัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการ
สําคัญ ๕ ประการ
1. ความเปนเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและสงเสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไ ดระดับ
มาตรฐานสากล
2. การกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในทุก
ระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน โดยเปนนักเรียนและนักศึกษา
3. ตอบสนองความตองการการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค
ระดับเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
4. การประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูงจาก
ภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา
5. การรับ ประกัน คุณ ภาพและการกํ ากับ มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิ ชาชี พในระดับ สากล จาก
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาดัง กลาว สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาจึง ไดทําการ
ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเขารวมจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จนสามารถเสนอรางกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผาน
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (นายวรวั จ จน เอื้ อ ภิ ญ ญกุ ล เป น รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไดในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
(ศ.ดร.สุชาติ ธาราดํารงเวช เปนรัฐมนตรีวาการการทรวงศึกษาธิการ)
3.2 สถานะและวัตถุประสงคของสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบันเกิดจากการรวมสถานศึกษา ๑๖๑ แหง ตามกฎกระทรวงการ
รวมสถานศึกษา ๑๙ สถาบัน เกิดจากการวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนไปตามมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะตามมาตรา ๑๕ และ ๑๖
ดังนี้
มาตรา ๑๖ ให ส ถาบั น ตามาตรา ๑๕ เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สง เสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การ
ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพสังคม
เมื่อไดจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาแลว จะสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดจนถึงระดับปริญญา
ตรี ที่เรียกวาระบบ ๓-๒-๒ คือ ปวช. –ปวส. – ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๒๕

๒๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

3.3 การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา สถาบันอาจแบงสวนราชการ
ดังตอไปนี้ (๑) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน (๒) วิทยาลัย (๓) สํานัก (๔) ศูนย และสถาบันอาจใหมีสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๑๖ เปน
สวนราชการของสถาบันอีกก็ได
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายยกสภาสถาบันอาชีวศึกษา (มาตรา ๒๓)
(สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน รวม ๑๔ คน)
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรา ๒๗) (เทียบเทาอธิการบดี มาตรา๓๕) (มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐)
รอง ผอ.อยางนอยหนึ่งคน (เทียบเทารองอธิการบดี มาตรา ๓๕)
สํานักผูอํานวยการ

วิทยาลัย

สํานัก

ศูนย

สวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย

3.4 รายชื่อกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คําสั่ง สอศ. ที่192/2556
ลงวันที่ 18 มี.ค.2556

๑

นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ

นายกสภาสถาบัน

๒

นายทรงเดช วงษปญญา

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ.เสนอ

๓

นายสัจจา วาจาสัตย

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ.เสนอ

๔

นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ.เสนอ

๕

นายพิเชฏฐ หลั่งทรัพย

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผูบริหารสถาบัน

๗

นายธนรัตน ตีรสวัสดิชัย

ผูทรงคุณวุฒิ

๘

นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา

ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

๑๐

นายชาญทนงค บุญรักษา

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันฯ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

หมายเหตุ

คําสั่ง ที่ สอศ.57/2556
ลงวันที่ 11 ม.ค.2556
ประกาศ สอศ.
ลงวันที่ 14 พ.ย.2560
คําสั่ง ที่ สอศ.195/2556
ลงวันที่ 19 มี.ค.2556

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

3.5 สีประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สีน้ําเงิน – เหลือง
สีน้ําเงิน หมายถึง สีที่แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ําเสมอ เสถียรภาพ ความแนนอน ความ
แข็งแรง ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความไววางใจ คลาสสิก ความรูสึก
ออนไหวหวงอารมณ
สีเหลือง หมายถึง สีที่แสดงถึง ความมั่ง คั่ง มั่ง มี อบอุน เปนมิตร สรางสรรค หรือนักคิดคน
ประดิษฐสิ่งใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน
3.6 ตนไมประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ไมแดงคือ ไมประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญในประเทศไทยของเราเปนอยางมากก็คือ ไมแดง ซึ่ง
ไมแดงมีลักษณะเปนไมเนื้อแขง ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก ตนไมแดงทีความสูงประมาณ ๒๐-๓๗ เมตร
ลําดนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑ – ๔ ฟุต เนื้อไมสีน้ําตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงามเรียบเนียนและ
คอนขางละเอียด ไมแดงยังเปนไมที่คงสภาพไดดี หากผานกรรมวิธีการอบแหง ไมผุพังงาย สามารถเลื่อยไส
ตกแตง และขัดเงาไดดี สามารถพบไมแดงไดในพื้นที่ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบ เชน ปาเต็งรัง
หรือปาแดง เปนตน เพราะไมแดงนั้น เจริญเติบโตไดดีในที่แหงแลง สภาพดินคอนขางลึก ประกอบกับพื้นที่
นั้นตองมีหินแกรนิต หรือหินทรายดวย ไมแดงนิยมนํามาใชในการปูพื้น การกอสราง ทําเสา ไมแดง คาน
ไมแดง วงกบไมแดง เฟอรนิเจอรไมแดง หรือนํามาพัฒนาเปนไมแดงแปรรูป เปนตน
3.7 เว็บไซตของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
เว็บไซต : www.ivene2.ac.th
อีเมล : sakonnakhon05@vec.mail.go.th
3.8 ที่อยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เลขที่ ๒๑๙ ถนนนิตโย ตําบล ธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖
โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๒๗

๒๘
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3.9 ผูบ ริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายชาญทนงค บุญรักษา

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันฯ

2

นายวิชิต สงวนไกรพงษ

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสถาบันฯ

3

นายศิริวัฒน สมใจเพ็ง

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสถาบันฯ

4

นายมานัด ภูศรีฐาน

ผูชวยผูอํานวยสถาบันฯ

5

วาที่พันตรีเศรษฐพงษ สาลีโส

6

นายเมืองมนต เนตรหาญ

7

นายจักรี ตนเชื้อ

8

นายปยะ ศิริขันธ

ตําแหนง

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาที่
ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ทําหนาที่
ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธสาตรและความรวมมือฯ
ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาที่
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการนักศึกษาฯ
ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทําหนาที่
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

3.10 ผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ลําดับ

รายชื่อวิทยาลัย

รายชื่อผูอํานวยการ

จังหวัด

1

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายสถิต สําราญสุข

สกลนคร

2

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

นายพิเชฏฐ หลั่งทรัพย

นครพนม

3

วิทยาลัยเทคนิคบานแพง

นางสาวเสาวนีย เต็งสุวรรณ

นครพนม

4

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายวิชา อาญาเมือง

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

มุกดาหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒๙

4. อัตรากําลังบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
4.1 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามสถานศึกษา
จํานวน (คน)
วิทยาลัย
เทคนิค
สกลนคร

วิทยาลัย
เทคนิค
นครพนม

วิทยาลัย
เทคนิค
บานแพง

วิทยาลัย
การอาชีพ
นวมินทราชินี
มุกดาหาร

1. ผูบริหาร

5

5

4

4

3

21

2. ขาราชการครู

93

26

5

34

-

158

3. ขาราชการพลเรือน

3

-

-

-

-

3

1. ทําหนาที่สอน

-

-

-

-

-

-

2. ทั่วไป/สนับสนุน

5

3

-

4

-

12

32

4

14

15

-

65

-

-

-

1

6

7

1. ทําหนาที่สอน

57

39

13

43

-

152

2. ทั่วไป/สนับสนุน

60

30

23

35

4

152

255

108

59

136

13

571

รายการ

สํานักงาน
สถาบันฯ รวมทั้งสิ้น

ก.ขาราชการ

ข. ลูกจางประจํา

ค.พนักงานราชการ
1. ทําหนาที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง.ลูกจางชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

ขอมูลจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๓๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

4.2 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
จํานวน (คน)
วิทยาลัย
เทคนิค
สกลนคร

วิทยาลัย
เทคนิค
นครพนม

วิทยาลัย
เทคนิค
บานแพง

วิทยาลัย
การอาชีพ
นวมินท
ราชินี
มุกดาหาร

1. ปริญญาตรี

1

-

1

-

-

2

2. ปริญญาโท

4

5

2

4

1

16

3. ปริญญาเอก

-

-

1

-

2

3

1. ปริญญาตรี

114

60

28

64

-

266

2. ปริญญาโท

67

9

3

28

-

107

3. ปริญญาเอก

3

-

-

-

-

3

ค.เจาหนาที่ทั่วไป/
สนับสนุน
1. ต่ํากวา ปริญญาตรี

35

17

16

18

-

86

2. ปริญญาตรี

31

13

7

20

8

77

3. ปริญญาโท

2

-

-

1

-

3

4. ปริญญาเอก

-

-

-

-

-

-

257

104

58

135

11

รายการ
ก.ผูบริหาร

สํานักงาน
สถาบันฯ รวมทั้งสิ้น

ข.ครูผูสอน

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรที่ทําการเปดสอน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ)

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

5. จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
5.1 จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สาขาวิชา
ยานยนต
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
กอสราง
สํารวจ
โยธา
เมคคาทรอนิกส
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ภาษาตางประเทศ
การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรกราฟก
อาหารและโภชนาการ
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยานยนต
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ
โครงสราง
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
กอสราง
สํารวจ
โยธา

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

ปวช.1
493
149
68
342
185
77
22
81
42
315
79
296
43
49
32
2
59
48
110
-

ปวช.2
351
124
57
239
184
63
15
71

ปวช.3
423
110
97
299
204
86
91

รวม
493
149
68
342
185
77
22
81
42
315
79
296
43
49
32
2
59
48
110
774
234
57
97
538
388
149
15
162

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๓๑

๓๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
ภาษาตางประเทศ
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
อาหารและโภชนาการ
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

ปวช.1
2,492

ปวช.2
24
293
94
25
269
11
36
50
31
122
2,059

ปวช.3
327
76
38
350
35
7
33
29
120
2,325

รวม
24
620
170
63
619
11
71
7
83
60
242
6,876

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

5.2 จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สาขาวิชา
เทคนิคยานยนต
เครื่องมือกล
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ
ไฟฟากําลัง
ติดตั้งไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
เทคนิคคอมพิวเตอร
กอสราง
โยธา
เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสํานักงาน
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
ภาษาตางประเทศธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
การจัดการคลังสินคา
การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอรกราฟกอารต
อาหารและโภชนาการ
การจัดการงานดอกไมและงานประดิษฐ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร
คอมพิวเตอรเกม
รวมทั้งสิ้น

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

ปวส.1
291
140
31
329
151
48
179
68
406
44
143
14
40
40
55
68
38
13
26
20
2,144

ปวส.2
281
165
56
323
3
128
5
53
139
58
426
52
219
7
9
18
25
56
5
68
1
33
12
22
12
23
2,199

รวม
572
305
87
652
3
279
5
101
318
126
832
96
362
7
23
58
65
111
5
136
1
71
12
35
38
20
23
4,343

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๓๓

๓๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

5.3 จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีการกอสราง
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการสํานักงาน

11
33
16
5
44
10
119

รวมทั้งสิ้น
5.4 สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

ปริญญาตรี

รวม

อุตสาหกรรม

1,459

1,128

1,310

1,237

1,211

60

6,405

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ

814

728

826

810

885

59

4,122

ศิลปกรรม

2

-

7

-

1

-

10

คหกรรม

59

50

33

38

45

-

225

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว

48

31

29

13

22

-

143

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

110

122

120

46

35

-

433

2,059

2,325

2,144

2,199

119

11,338

รวม 2,492

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓๕

5.5 สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามสถานศึกษา
ระดับ ปวช.

สถานศึกษา

ระดับ ปวส.

ปริญญาตรี

รวม

1,168

66

5,423

266

267

-

2,433

246

187

228

44

1,156

429

487

537

9

2,327

2,325

2,144

2,200

119

11,339

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

1,077

874

1,034

1,204

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

672

612

616

วิทยาลัยเทคนิคบานแพง

240

211

วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร

503

362

รวม 2,492 2,059

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๓๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สวนที่ 3
สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
3.1 เปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
รวม

พ.ศ. 2561
1,312,520
8,110,400
1,363,000
60,000
2,591,000
13,436,920

พ.ศ. 2562
1,487,760
4,859,759
21,618,631
20,000
1,769,874
29,756,025

พ.ศ. 2563(แผน)
1,487,760
12,984,724
1,350,000
20,000
1,769,874
17,612,358

3.2 กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ปงบประมาณ พ.ศ.2562
29,756,025
49%

ปงบประมาณ พ.ศ.2561
13,436,920
22%

ปงบประมาณ พ.ศ.2563
17,612,358
29%

ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓๗

เปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 แยกหมวดงบ

21,618,631

25,000,000

20,000,000
งบประมาณ พ.ศ. 2563(แผน)
15,000,000

12,984,724

งบประมาณ พ.ศ. 2562

8,110,400

งบประมาณ พ.ศ. 2561
10,000,000
1,312,520

5,000,000

4,859,759

60,000

1,487,760
1,487,760

0

2,591,000

1,363,000

1. งบบุคลากร

1,350,000

2. งบดําเนินงาน

3. งบลงทุน

20,000

1,769,874

1,769,874

20,000

4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจายอื่น

สัดสวนงบประมาณป 2563

2. งบดําเนินงาน
74%
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน

3. งบลงทุน
1. งบบุคลากร 5. งบรายจายอื่น
8%
8%
10%

4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

4. งบเงินอุดหนุน
0%

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๓๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
3.3 โครงการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานัก/ศูนย/
สาขาวิชา

รายการโครงการ

1.สํานักอํานวยการ

1.1 ประชุมสภาสถาบัน

2.งานบุคลากร

2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันฯ

5.งานพัสดุ

6.สํานักพัฒนา
ยุทธศาสตร
7.สํานักพัฒนา
กิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

ดําเนินงาน

100,000

รายจายอื่น

6



20,000

รายจายอื่น

6



6,200

รายจายอื่น

6



50,000

รายจายอื่น

6



5.2 จางเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันฯ

1,164,000

ดําเนินงาน

6



5.3 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อพัฒนาระบบงานสถาบันฯ

1,400,000

รายจายอื่น

6



6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ 2563

10,000

รายจายอื่น

6



6.2 จัดทํารายงานประจําป 2562

10,000

รายจายอื่น

6



6.3 ความรวมมือกับสถานประกอบการ

100,000

รายจายอื่น

2



7.1 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563

50,000

รายจายอื่น

6



7.2 สถาบันคุณธรรม

70,000

รายจายอื่น

1,3



7.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563

50,000

รายจายอื่น

3



7.4 พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป
2563
7.5 เตรียมพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร

35,000

รายจายอื่น

3



300,000

รายจายอื่น

2



10,000

รายจายอื่น

3



7.7 เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

100,000

รายจายอื่น

3



8.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย
และเขียนบทความทางวิชาการ สําหรับอาจารย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและ
สิ่งประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตรี
9.1 นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ป
การศึกษา 2563
9.2 ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน

100,000

รายจายอื่น

2



100,000

รายจายอื่น

2



200,000

รายจายอื่น

2



30,000

รายจายอื่น

3



9.3 ประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ

80,000

รายจายอื่น

2



9.4 จัดหาเครื่องพิมพบัตรประจําตัว

10,000

รายจายอื่น

6



9.5 รับสมัครนักศึกษา ประจําป 2563

50,000

รายจายอื่น

3



120,000

รายจายอื่น

3



4.1 เชาพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจด
ทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ
5.1 ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต

7.6 สืบสานวัฒนธรรมไทย
8.ศูนยวิจัย

9.อาชีวศึกษา
บัณฑิต

หมวดงบ

2,529,024

3.งานประชาสัมพันธ 3.1 ประชาสัมพันธ สถาบันฯ
4.งานสารสนเทศ

งบประมาณ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สอศ.
สถาบัน
6


9.6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของ
อาจารยสูการเรียนรูของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม space leaning

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานัก/ศูนย/
สาขาวิชา
10.ภาควิชาที่เปด
การเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
ในสังกัดสถาบันฯ

รายการโครงการ
10.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการการสอน
ของภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควิชา
ภาควิชาละ 100,000
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
800,000

หมวดงบ
รายจายอื่น

๓๙

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สอศ.
สถาบัน
6


7,494,224

3.4 โครงการดําเนินงานรอการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานัก/ศูนย/
สาขาวิชา

รายการโครงการ

งานสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดลอม

สํานักพัฒนา
ยุทธศาสตร
ศูนยวิจัย

งบประมาณ

หมวดงบ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สอศ.
สถาบัน
6


100,000

รายจายอื่น

50,000

รายจายอื่น

5



โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป
(2564-2567)
โครงการจัดทําวารสารวิชาการสถาบันฯ

150,000

รายจายอื่น

6



100,000

รายจายอื่น

2



ศูนยวิจัย

โครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ

150,000

รายจายอื่น

2



ศูนยวิจัย

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รวมทั้งสิ้น

30,000

รายจายอื่น

6



100,000

รายจายอื่น

2



อาชีวศึกษาบัณฑิต

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

680,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ

ลําดับ

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ผูรับผิดชอบ

1.

ประชุมสภาสถาบัน

สํานักอํานวยการ

2.

พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันฯ

งานบุคลากร

3.

ประชาสัมพันธ สถาบันฯ

งานประชาสัมพันธ

4.

งานสารสนเทศ

5.

เชาพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจด
ทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ
ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต

6.

จางเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันฯ

งานพัสดุ

7.

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อพัฒนาระบบงานสถาบันฯ

8.

จัดทําแผนปฏิบัติการ 2563

งานพัสดุ
สํานักยุทธศาสตร

9.

จัดทํารายงานประจําป 2562

สํานักยุทธศาสตร

10.

ความรวมมือกับสถานประกอบการ

สํานักยุทธศาสตร

11.

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563

สํานักพัฒนากิจการ

12.

สถาบันคุณธรรม

สํานักพัฒนากิจการ

13.

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563

สํานักพัฒนากิจการ

14.

พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2563

สํานักพัฒนากิจการ

15.

เตรียมพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร

สํานักพัฒนากิจการ

16.

สืบสานวัฒนธรรมไทย

สํานักพัฒนากิจการ

17.

เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

สํานักพัฒนากิจการ

18.

ศูนยวิจัย

20.

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและ
เขียนบทความทางวิชาการ สําหรับอาจารย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและ
สิ่งประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ปการศึกษา 2563

21.

ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน

อาชีวศึกษาบัณฑิต

22.

ประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

23.

จัดหาเครื่องพิมพบัตรประจําตัว

อาชีวศึกษาบัณฑิต

24.

รับสมัครนักศึกษา ประจําป 2563

อาชีวศึกษาบัณฑิต

25.

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย
สูการเรียนรูของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม space leaning

อาชีวศึกษาบัณฑิต

19.

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

งานพัสดุ

ศูนยวิจัย
อาชีวศึกษาบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๔๑

ลําดับ

โครงการ

26.

27.

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการการสอนของ
ภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควิชา
ภาควิชาละ 100,000
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

28.

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดลอม

รองบประมาณ

29.

รองบประมาณ

30.

โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป
(2564-2567)
โครงการจัดทําวารสารวิชาการสถาบันฯ

31.

โครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ

รองบประมาณ

32.

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รองบประมาณ

33.

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

ผูรับผิดชอบ
ภาควิชาที่เปดการ
เรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ในสังกัด
สถาบันฯ
รองบประมาณ

รองบประมาณ

รองบประมาณ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สวนที่ ๔
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน

๒. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕1
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๔. หลักการและเหตุผล
การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๑ มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การจัดการอาชีวศึกษาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติและการประสานความรวมมือการใชทรัพยากร
รวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสรางความเขมแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา ทุกระดับและประเภท
วิชา สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนากําลังคน
กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเรื่องกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา เปนการกําหนดหลักเกณฑโครงสรางการแบง สวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหง ชาติ และกฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับภารกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาในการยกระดับ
การศึกษาใหสูงขึ้นถึงระดับปริญญา ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระและ
ไดกําหนดการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตองคํานึงถึงแนวทางตามกําหนด โดยกําหนดให
สถาบันการอาชีวศึกษาแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน วิทยาลัย สํานัก ศูนย และ
คํานึงถึงภารกิจตามที่กําหนด ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงมีการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองการจัดการอาชีวศึกษา
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อการบริหารจัดการในการประชุมสภาสถาบันฯ และอนุกรรมการทุกคณะ
5.2 เพื่ อ การดํ า เนิ น การของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๒ บรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
๕.๒ เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔๓

๔๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. การประชุ มกรรมการสภาสถาบัน การอาชี ว ศึก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ๒
(จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันศุกรที่สองของสัปดาห)
๖.๑.๒. ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน ๑๔ คน ได
เขารวมประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ
6.1.3. ประชุมคณะอนุกรรมการทุกคณะ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑. การดํ าเนิน การของสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ๒ บรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวาง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
๘. สถานที่ดําเนินการ หองประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 541,2๐๐ บาท
รายละเอียดประมาณการคาใชจาย ดังนี้
ที่
รายการ
จํานวน(บาท)
1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
- นายกสภาสถาบัน 1,500 บาท x 12 เดือน x 1 คน
18,000
- กรรมการสภาสถาบัน 1,200 บาท x 12 เดือน x 13 คน
187,200
2. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
- ประธานอนุกรรมการ 1,000 บาท x 6 คณะ x 1 คน x 5 ครั้ง
30,000
- อนุกรรมการสภาสถาบัน 800 บาท x 6 คณะ x 12 คน x 5 ครั้ง
288,000
3. คาพาหนะเดินทาง
- กรรมการสภาสถาบัน 14 คน
901,824
- อนุกรรมการ 13 คน
730,400
4. คาที่พัก
- กรรมการสภาสถาบัน 14 คน
901,824
- อนุกรรมการ 13 คน
730,400
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
541,200
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. กรรมการสภาสถาบัน รวมกันจัดทําประกาศ ขอบังคับของสถาบัน และพัฒนาจัดทําแผนการ
เรียนรู หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. กรรมการสภาสถาบัน เขารวมประชุม อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑. สังเกตการณรวมกิจกรรม
๒. แบบสอบถาม
๓. สรุปและรายงานผล
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔๕

๔๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักอํานวยการ
๒. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔. หลักการและเหตุผล
สอดคล อ งกั บ นโยบายสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๒ ประกอบด ว ย
การพัฒ นาบุคลากร เจาหนาที่ ใหมีคุณภาพและสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการพัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ การ
ทัศนศึกษาดูงานเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูทักษะ
ประสบการณใหกับตัวบุคลากรที่จะรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ สรางความพรอมใหแกบุคลากร เจาหนาที่
และสรางผลสัมฤทธิ์ใหแกหนวยงาน การศึกษาดูงาน มีประโยชนอยางมากทั้งในดานความรูความเขาใจ
ความคิด ความสัมพันธ การทํางานเปนทีม ตลอดจนสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และการ
สรางขวัญกําลังใจ ใหไดรับประสบการณอยางหลากหลาย ซึ่งจะนํามาพัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยั่งยืนและตอเนื่อง
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อสงเสริมใหบุคลากร เจาหนาที่ มีประสบการณที่หลากหลาย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
๕๒ เพื่อเสริมสรางบุคลากร เจาหนาที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาในการทํางาน
๕.๓ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรทางการศึกษา
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ บุคลากรทางการศึกษาสถาบันฯ ฉ.๒ ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
6.1.2 ผูบริหาร จํานวน ๗ คน บุคลากร เจาหนาที่ จํานวน ๑๐ คน

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๔๗

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ บุคลากรมีความพึงพอใจ เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาในการทํางาน
๖.๒.2 บุคลากรมีความรูและนําประสบการณที่ไดนําไปใชเปนสังคมแหงการเรียนรู
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน การอยูรวมกัน โดยการใชหลักการบริหารจัดการที่ดี
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวางเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓
๘. สถานที่ดําเนินการ

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ บุคลากร เจาหนาที่ของสถาบันฯ ฉ.๒ สามารถนําความรูที่ไดมาปฏิบัติงานและหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
๑๒.๒ บุคลากร เจาหนาที่ ไดเห็นถึงเทคนิควิธีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรูประสบการณนํามา
ปรับใชกอใหเกิดประโยชนของการทํางาน
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ ระหวางการดําเนินโครงการ
๑๒.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานผล
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ประชาสัมพันธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ สํานักงานผูอํานวยการ

๒. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน การประชาสัมพันธมีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน องคกร
และสถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจแก
ประชาชน ดวยการสร างสัมพัน ธอั น ดีและการพัฒ นาสง เสริมความเขาใจที่ถูกต องรวมกัน เพื่อใหเกิ ด
ทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารที่ทําใหประชาชนเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุน
ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน ขจัดขาวลือ และความเขาใจผิดโดยการเผยแพรขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง เชื่อถือไดและมีแหลงอางอิงรับรอง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดเล็ง เห็นความสําคัญ ในดานการจัดทํา
วารสารขาวประชาสัมพันธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เพื่อชวยสรางความรูใหกับ
บุคคลทั้ง ภายในและภายนอก ไดรับทราบขาวสารของสถาบัน ไดอยางถูกตอง กอใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ตอ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ และมีผลตอการเพิ่มปริมาณ นักศึกษา ใหสนใจ
เรียนในสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพและการผลิตสื่อตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อ
การประชาสัมพันธ เผยแพร ขาวสาร บทความ บทสัมภาษณ และภาพขาวเกี่ยวกับ นโยบาย ตลอดจน
ภารกิจดานการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ผานการนําเสนอในรูปแบบ
จดหมายขาวประชาสัมพันธ ที่นาสนใจ เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขาวสาร เกิดประโยชนและ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถาบัน ซึ่งเผยแพร สูกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผูสนใจ
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารของสถาบั น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
5.2 เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละการผลิ ต สื่ อ ต า งๆ ไวนิ ล ป า ย วี ดี โ อ วี ดี ทั ศ น เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ
๕.3 เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภายในสถาบั น และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๕.4 เพื่อจูงใจใหมีผูมาเรียนในสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๔๙

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. การผลิตสื่อสิ่งพิมพและการผลิตสื่อตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑. มีการประชาสัมพันธสถาบัน และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๖.๒.๒. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร ของสถาบั น และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓

๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓.ดําเนินงานตามโครงการ
๔.สรุปผลการดําเนินงาน
๕.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 20,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารของสถาบั น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
11.2 ผลิตสื่อสิ่งพิมพและการผลิตสื่อตางๆ ไวนิล ปาย วีดีโอ วีดีทัศน เพื่อการประชาสัมพันธ
11.3 สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภายในสถาบั น และ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ รูปเลมโครงการ
๑๒.๒ รูปเลมจดหมายขาวประชาสัมพันธ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมีสํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2s
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดเจริญกาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุคขอมูลขาวสาร
ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
การศึ กษามีมากขึ้น จากนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิ การที่ตอ งการบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทั ลเพื่ อ
การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
สร า งสรรค แ ละรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงจะสร า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษาให เ ป น สถานศึ ก ษา
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ทั้งในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู และดานบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีเปน
กลไกสําคัญในการปฏิบัติง านในทุกหนวยงาน งานสารสนเทศ ไดเล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
พื้ น ฐานเพื่ อ ให ร องรั บ ต อ การพั ฒ นาทางด า นเทคโนโลยี ดั ง กล า ว เพื่ อ ให ต อบสนองต อ การนํ า ข อ มู ล
สารสนเทศมาเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบ
การเรียนการสอนออนไลน
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. ฝายบริหาร มีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน
6.1.1. ครูอาจารย บุคลากรและผูเรียนมีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๕๑

๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ ฝา ยบริ หาร บุคลากร และผู เรียน ใช ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน online
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖3
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อใหขอมูลกับนักศึกษาจากอาจารยผูสอนในสถานศึกษา
11.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ เชาพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต ฐานขอมูล และจดทะเบียนเว็ปไซตสถาบันฯ
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดเจริญกาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุคขอมูลขาวสาร
ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
การศึ กษามีมากขึ้น จากนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิ การที่ตอ งการบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทั ลเพื่ อ
การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
สร า งสรรค แ ละรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงจะสร า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษาให เ ป น สถานศึ ก ษา
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ทั้งในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู
งานสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
พื้นฐานเพื่อใหรองรับตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เพื่อใหตอบสนองตอการนําขอมูลสารสนเทศมาเปน
ขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบการเรียนการสอน
ออนไลน โดยการพัฒนาเว็ปไซต สถาบันฯ www.ivene2.ac.th ในการเผยแพรขอมูลขาวสารสถาบัน ซึ่ง
จะตองตออายุโดเมนเนมและเชาพื้นที่เก็บขอมูลเว็ปไซต (Host) เพื่อใหเว็ปไซตสถาบัน ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอประโยชนใหแกผูใชงานไดอยางรวดเร็ว
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อตออายุโดเมนเนมและเชาพื้นที่เว็ปไซต
5.2 เพื่อเปนแหลงสืบคน เผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของสถาบันฯ ผานระบบออนไลน

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๕๓

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ
6.1.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดานขอมูลขาวสารผาน
ระบบอินเตอรเน็ต
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดวยเว็ปไซต ที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖3

๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 6,2๐๐ บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ สถาบันฯ มีเว็ปไซต นําเสนอขาวสารขอมูลของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ
11.2 ใหบริการครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดวยเว็ปไซต ที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ กลุมพัสดุและการคลัง
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มียานพาหนะไวคอยสนับสนุนสงเสริมการ
จั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ในแต ล ะป บุ ค ลากรของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ 2 ไดมีการใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ และติดตอประสานงานกับ
หนวยงานอื่น ๆ เปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนจะตองตรวจซอมบํารุง และดูแลรักษายานพาหนะของ
สถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ 2 ให มีส ภาพพร อมใช ง านไดอ ย างมีป ระสิท ธิภ าพ
ตลอดเวลา และมีสมรรถนะที่ดี อยูเสมอ
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดการใหบริการดานยานพาหนะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี
ความคลองตัว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 ซอมแซมดูแลรถยนตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
พรอมใชงานได จํานวน 2 คัน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 ใหรถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อยูในสภาพที่
พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน มกราคม – กันยายน 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

๕๕

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

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ รถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อยูในสภาพปกติ ดี ทั้งกอน
ใชและหลังการใชงาน
11.2 รถยนตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ตลอดการใชงาน
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
- สังเกต สัมภาษณ ผูขอรับบริการในแตละครั้ง
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จางเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานอํานวยการ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
ดวย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีภาระงานและความรับผิดชอบ ใน
หนวยงานเปนจํานวนมาก และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย แตอัตรากําลังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังกลาว
ในป จ จุ บั น มี ไ ม เ พี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิ น งานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพได ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านไม เ ป น ไปตาม
วัตถุ ประสงค ที่กํา หนด ก อให เกิด ความล าชา เพื่ อใหการปฏิ บัติง านทุกกลุมงาน ปฏิ บัติง านไดอย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงมีความจําเปนจะตองจางลูกจางเหมาบริการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใชงบประมาณจากงบดําเนินงาน
5. วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติงานดานพัสดุและการคลัง งานบัญชี งานประกัน งานบริการแมบาน งานยานพาหนะ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. เปาหมาย
ดานปริมาณ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสํานักงาน
ดานคุณภาพ
ปฏิบัติงานสําเร็จและมีคุณภาพ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

๕๗

พ.ศ.๒๕62
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ ประจําป 2563 หมวดงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 1,164,000 บาท
(หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) คาจางเหมาอัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา
พันบาทถวน) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จะจายคาจางเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ไดตรวจรับการจางไวเปนที่เรียบรอยแลว ตามบันทึกขอตกลงจาง โดยจะเบิกจายไดหลังวัน
สิ้นเดือนของทุกเดือน
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในดานพัสดุและการคลัง และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอทางราชการ
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําวัน
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อพัฒนาระบบงานสถาบันฯ
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ กลุมพัสดุและการคลัง
๒. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ บริหารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งสํานักงานมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองมีวัสดุอุปกรณใชในงานบริหาร
จัดการ เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ ยุทธศาสตร ของสถาบัน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
สนั บ สนุน การดํ า เนิน การของสถาบั น ให มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน บรรลุ เ ป าหมายที่ ตั้ ง ไว จึ ง มี ค วาม
จําเปน ตองจัดหาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน ใชในการปฏิบัติง าน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติง านให
เพียงพอตอปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และพรอมตอการใชงาน
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อยางเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ
๕.๒ การบริหารจัดการงบประมารของสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
5.3 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สถาบันใหบรรลุเปาหมาย
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. ผูปฏิบัติงานในสถาบัน มีวัสดุเพียงพอในการใชงาน
๖.๑.๒. มีวัสดุใชงานอยางเพียงพอ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑. มีวัสดุอุปกรณสํานักงานไวใชในการปฏิบัติงาน
๖.๒.๒. ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณภาพ และไดประสิทธิผลของงาน
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๕๙

๘. สถานที่ดําเนินการ สํานักอํานวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ดําเนินงานตามโครงการ
3.สรุปผลการดําเนินงาน
4.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 140,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ มีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อยางเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ
11.๒ การบริหารจัดการงบประมารของสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
11.3 สนับสนุนการบริหารจัดการ สถาบันใหบรรลุเปาหมาย
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
บันทึกการเบิกจายวัสดุอุปกรณ สรุปยอดวัสดุอุปกรณคงเหลือประเมินความสําเร็จในภาพรวม
คิดเปนรอยละ ๘8 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําหนาที่ไดสะดวกรวดเร็ว เกิดความคลองตัวมากขึ้นและนําวัสดุ
อุปกรณไปใชจริง
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๖๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่ ง แวดล อ มภายในสํ า นัก งานสถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนองคประกอบสําคัญตอการพัฒนางาน และเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการ
สอนของครูผูสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม บริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูปฏิบัติงานในสํานักงาน และ
สอดคลองกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ตองจัดหาและพัฒนา
อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับความตองการของหลักสูตร ใหใชงานไดอยางเหมาะสม และพัฒนาสิ่งที่มีอยู
ใหปลอดภัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหสถาบันฯ มีการจัดอาคารสถานที่สํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการ
จัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อใหนักศึกษาในสังกัดสถาบันมีสถานที่เรียนที่เหมาะสมตอการเรียน
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 สถาบันฯ มีการจัดอาคารสถานที่สํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการ
จัดการเรียนการสอน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาในสังกัดสถาบัน มีสถานที่เรียนที่เหมาะสมตอการเรียน
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖๑

๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ
๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ สถาบันฯ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม แข็งแรง ที่ทันสมัย
11.2 มีการจัดอาคารสถานที่สํานักงานใหเหมาะสมกับการทํางานและการจัดการเรียนการสอน
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
12.1 แบบสอบถาม/แบบประเมินตนเอง
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๖๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ตาม
นโยบาย และภารกิจของสถาบันใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษา
แห ง ชาติ นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และนโยบายสํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดทําขอมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ขยายและเพิ่มประเภทสาขาวิชาที่เปดสอนใน
สถานศึกษาเพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และทองถิ่น ตามความพรอม
และศักยภาพ ของสถานศึกษา ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เพื่ อ เป น แนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนในการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถาบันฯ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 เพื่อชวยใหสถาบันฯ สามารถปรับตัวได
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันฯ จะชวยใหเห็นโอกาสและ
ภัยคุกคามที่สถาบันฯ ตองเผชิญ ซึ่งจะนําไปสูการปรับวิธีการทํางาน การเตรียมรับและพัฒนาใหทันความ
เปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอมของสังคมโลก ทั้งในดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก และมีการบริหารทรัพยากรอยางประหยัด โดยนําศักยภาพ
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนอยางคุมคา
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันฯ
5.2 เพื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเป น การตรวจสอบและควบคุ ม การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณ
5.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางานภายในสถาบัน ในการบริหารจัดการอยาง
เหมาะสม

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖๓

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. คณะจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวน 27 คน
6.1.2. มีเลมแผนยุทธศาสตรสถาบันฯ 20 เลม
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1. เป น แนวทางปฏิ บั ติง าน ตลอดจนเปน การตรวจสอบและควบคุ ม การใช
จายเงินงบประมาณ
6.2.2. มีแผนปฏิบัติการสถาบันฯ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธภายใน
สถาบันฯ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 10,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ที่
มีรูปแบบชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
11.2 ผูอํานวยการสถาบัน ฯ ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการฝายแผนฯ หัวหนางาน
วางแผนและงบประมาณ เจาหนาที่สถาบันฯ ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพื่อมุงสูการจัดการอาชีวศึกษาที่ไดมาตรฐานวิชาชีพสากล
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
1๒.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๖๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดทํารายงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษามีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งปการศึกษา และ
เมื่อสิ้น ปการศึกษา จะตองจัดทํารายงานประจําป ตามพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดในรอบปที่ผานมา ใหเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําป ที่ไดบัญญัติไวเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ที่ตรง
ตอความตองการของตลาดแรงงาน โดยมุงเนนการผลิตนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม รวมถึงสง เสริมใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรใน
ระดับตางๆ
โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๖2 ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดรวบรวมขอมูลการดําเนินการในดานตางๆ ในสวนของสถานศึกษาในสังกัด
และสวนของสํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โดยนํามาสรุปตามหัวขอสําคัญ
ตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป สามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนา
และแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด ไดตรงประเด็น และสามารถกาวสูการเปน
สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนําของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพ จนกระทั่ง สามารถแขงขันไดในเวที
ระดับนานาชาติ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖๕

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อเปนการดําเนินงานตาม พรบ.อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอ
รายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน
๕.๒ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีขอมูลสําหรับการวาง
นโยบายการบริหารในปตอไป
๕.๓ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาใหกับหนวยงานตนสังกัด
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 5๐ เลม
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑. ใหเปนขอมูลสําหรับการวางนโยบายการบริหารในปตอไป
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – ธันวาคม ๒๕๖3

๘. สถานที่ดําเนินการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ เปนการดําเนินงานตาม พรบ.อาชีวศึกษา ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑(๔) วาดวยเรื่องการเสนอ
รายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆของสถาบันตอสภาสถาบัน
๑๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษา ใหมีขอมูลสําหรับการวาง
นโยบายการบริหารในปตอไป
๑๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาบันการอาชีวศึกษาใหกับหนวยงานตนสังกัด
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมีสํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๖๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ความรวมมือกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

๔. หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒ นา
กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาและในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา
8 (ขอ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ รวมถึงการมีสวนรวม
ของชุ ม ชน สั ง คมและสถานประกอบการในการกํา หนดนโยบายการผลิต และพั ฒ นากํ า ลัง คนในการ
ดําเนินการศึกษาความตองการรวมมือจากสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เปนแนวทางเบื้องตนเพื่อจัดทําขอเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการแตละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
การจัดการเรียนการสอนเปนระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
ดานสาขาตางๆ โดยการนํารายวิชาในหลักสูตรที่สอดคลองและตรงกับการปฏิบัติงานจริงมาจัดแผนการ
เรี ย นในสถานประกอบการ เพื่ อให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ ตามสมรรถนะที่ ส ถาน
ประกอบการตองการ และจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพรวมกับรายวิชาโครงการพิเศษ
รวมเปนเวลา 1 ปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ ในภาคเรียนที่ 3 และ 4 โดยนักศึกษาศึกษางาน
และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีครูฝกในสถานประกอบการเปนผูสอนงานและทํางานรวมกัน
กับนักศึกษาตามกระบวนการ และตามเวลาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งนักศึกษา
เปนพนักงานของสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงจัดโครงการ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการลงนามขอตกลงความรวมมือ เพื่อประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖๗

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา โดยการ
สง เสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
๕.๒ เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็ง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวางสถาบันการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน
6.1.2 ลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ จํานวน 30 สถานประกอบการ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 ใหนักศึกษาไดเขาฝกอาชีพกับสถานประกอบการ
6.2.2 สถานประกอบการไดมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖3

๘. สถานที่ดําเนินการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 1๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนนักศึกษา รวมกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
๑๑.๒ เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็ง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวางสถาบันการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
๑๑.๓ เพื่อติดตามผลลัพธการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
1๒.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมีสํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๖๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
การปจ ฉิม นิเ ทศนัก ศึก ษาที่กํ าลั ง จะจบการศึก ษาจากสถาบัน ถือ วา เป นเรื่อ งสํ าคั ญ อยา งยิ่ ง
เนื่ อ งจากงานป จ ฉิ ม นิ เ ทศคื อ งานที่ ส ถาบั น จะได ช้ี แ นวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต หลั ง จากจบการศึ ก ษา
โดยเฉพาะในเรื่องของการสมัครงานการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายชีวิต รวมถึง แนวทาง
การศึกษาตอเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นไปอีกดวย
สํานักพัฒ นากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีย ง
เหนือ ๒ เล็งเห็นความสําคัญ ดังกลาวจึงไดจัดโครงการ “การปจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการ”
ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ ให ก าร ป จ ฉิ ม นิ เ ทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบดวยสาระที่เปนประโยชนที่นักศึกษาควรจะไดรับอยางครบถวน จึงมั่นใจวาการปจฉิมนิเทศและ
แสดงผลงานทางวิชาการจะเปนเข็มทิศที่จะทําใหนักศึกษา ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินชีวิตในวัน
ทํางาน และการเลือกประกอบวิชาชีพ เพราะกิจกรรมการปจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการตาม
โครงการดัง กลาวเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมี
คุณลักษณะของครูพันธุใหมที่ใฝรูคูคุณธรรม

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเปนแนวทางการปฏิบัติตัวกอนและสําเร็จการศึกษา
๒. เพื่อแนะนํากฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทํางานเมื่อสําเร็จการการศึกษาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
๓. เพื่ อใหนัก ศึกษาไดรับการพัฒ นาคุณธรรม จริ ยธรรม ใหสามารถดํ าเนินชี วิตอยูใ นสัง คม
ตลอดจนนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษาของสถานศึกษาในสัง กัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
๔. เพื่อใหนักศึกษา นําเสนอผลงานทางวิชาการ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๖๙

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.1.2. นั กศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี มี ความรู ความเขา ใจในกฎหมายที่เ กี่ย วข อ ง
ตลอดจนไดรับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ
๘. สถานที่ดําเนินการ

เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี วิท ยาลั ยในสั ง กัด สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ๒
ที่กําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2563 ไดทราบแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง รูเปาหมายและ
สามารถวางแผนการดําเนินชีวิต และไดรูจักวิธีการสมัครงานที่ถูกตอง อีกทั้งนักศึกษาเกิดความรูสึกอบอุน
ใจกอนสําเร็จการศึกษา
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๗๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ สถาบันคุณธรรม ประจําป 2563
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

๒. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
ตามมาตรฐาน
ตามยุทธศาสตร

()
()
()
()

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๑
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๔. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่รวมกันธํารงรักษาใหคง
อยูตอไปในอนาคต สิ่งสําคัญสถานศึกษาจะตองกระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของ
กษัตริย นอกจากนั้นยัง มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
จึงไดยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เพื่อสรางคานิยมแกนักศึกษา ในการเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสน พระมหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกใน
ความเปนไทย รวมทั้งใหนักศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ มุงเนนแสวงหาความรูใหม สามารถนําองค
ความรูไปพัฒนาตน และพัฒนางาน ตลอดจนวิชาชีพ มีความเขาใจในหลักสูตร
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 ไดเกิดคานิยม ความรักและ
เทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5.2 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรัก ความสามัคคี ความ
ผูกพันระหวางวิทยาลัยใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติ
ของสถาบันฯ
5.4 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความเคารพ นอบนอม และความ
กตัญูตออาจารย

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๗๑

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 จํานวน 50 คน
๖.๑.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 เขารวมโครงการสถาบัน
คุณธรรม ประจําป 2562 รอยละ 80
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีคานิยม ความรักในการเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
6.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันระหวางวิทยาลัยใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
6.2.3 นักศึกษามีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติของสถาบันฯ
6.2.4 นักศึกษามีความเคารพ นอบนอม และความกตัญูตออาจารย
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จํานวน 70,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 ไดรับการปลูกฝงคานิยม ความรักใน
การเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
11.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
ระหวางวิทยาลัยที่แนนแฟน
11.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความรูความเขาใจระเบียบปฏิบัติ
ของสถาบันฯ
11.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันฯ ฉ. 2 มีความเคารพ นอบนอม และความ
กตัญูตออาจารย
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
12.1 แบบสอบถาม
12.๓ สรุปและรายงานผล
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๗๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖3
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําปการศึกษา 256๒3 จํานวน
8 สาขาวิชา จาก 4 สถานศึกษา ซึ่งการเขาศึกษาตอระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป นักศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจใน กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติอยางถูกตอง จึงจัดใหมีการปฐมนิเทศขึ้นเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และเปนแนว
ทางการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตอไป

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
5.๑ เพื่อสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตัวในสถาบันไดอยางถูกตอง
5.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น
5.๓ เพื่อสรางความสามัคคีใหแกนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร ๒ ป
ปการศึกษา ๒๕๖3 ชั้นปที่ ๑
๖.๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร 35 คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ที่เกี่ยวของและ
มีความพรอมที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป
๖.๒.๒ นักศึกษามีความรักความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๗๓

๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 256๒
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําป
การศึกษา 2563 มีความรูและความเขาใจในการเขาศึกษาตามหลักสูตร
11.๒ นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร 2 ป
มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๗๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พิธีไหวครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบัน การอาชีวศึ กษาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ๒ ไดดําเนินการเปด สอนนั กศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร ๒ ป ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน
๘ สาขาวิชา จาก ๔ สถานศึกษา ซึ่งการเขาศึกษาตอระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาย
ปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ดังกลาว นักศึกษาจะตองมี คุณธรรม จริยธรรม รูขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมไทยที่สืบทอดมายาวนาน ที่บอกถึงความกตัญู ทดแทนบุญคุณคณาจารยผูสืบทอดวิชา
การไหวครูคือ การที่ศิษยแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเปนครูบาอาจารยอยางจริงใจวา ทาน
เพียบพรอมดวยคุณธรรมความรูศิษยในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพรอมใจกันปวารณาตนรับการ
ถายทอดวิชาความรูดวยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อใหบรรลุเปาหมายปลายทางของการศึกษา
ตามที่ ตั้งใจไว(สุมิตร เทพวงษ, 2548 : 2) จากความหมายดังกลาว การไหวครูจึงเปนเสมือนการแสดง
ความกตัญู กตเวทิตาคุณ ตอครูผูมีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยไดใหความสําคัญกับคุณธรรมขอนี้เปน
อยางสูง เนื่องจากเปน การแสดงถึงการรูจักบุญคุณของผูใหความรูและ ผูที่รูจักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะ
เปนผูที่เจริญรุงเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอางอิงทางวิชาการ การไหวครูจึงเปนเสมือนการอางอิง
ถึงบุคคลที่เราไดรับความรูมาเพื่อ แสดงถึงความเคารพในทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะเห็นไดวาคนไทยไดให
ความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญามา เปนเวลาชานาน จากหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ จึงไดตระหนักถึง ความสําคัญของครู-อาจารยและมุงมั่น ที่
รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไวเพื่อใหนักศึกษา ทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีความนอบนอม ตอครู-อาจารยที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาใหแกนักศึกษา
และรวมกันอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ใหคงอยู ตอไปในอนาคตสืบไป

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๗๕

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตัวในสถาบันไดอยางถูกตอง
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความเคารพนอบนอม และความกตัญูกตเวทิตาตอครู-อาจารย
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร ๒ ป ป
การศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นปที่ ๑ จํานวน 80 คน
๖.๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๑๕ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ นักศึกษามีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ที่เกี่ยวของและ
มีความพรอมที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป
๖.๒.๒ นักศึกษามีความรักความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน กรกฎาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 35,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ป ประจําป
การศึกษา 256๒ มีความรูและความเขาใจในการเขาศึกษาตามหลักสูตร
11.๒ นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร 2 ป
มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมีสํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๗๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ เตรียมความพรอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2 ประกอบวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด คื อ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีมุกดาหารเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีไ ฟฟา
สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ในระดับ
ปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
โดยตรงตามที่ตลาดแรงงานตองการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต กอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนั้น จึง จัดโครงการเตรียม
ความพรอมรับพระราชาทานปริญญาบัตร ขึ้นเพื่อใหบัณฑิตฝกซอมพิธีและใหคณาจารยและนักศึกษารุน
นองรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.๑ เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษารุนนองรวมยินดีกับบัณฑิต
5.2 เพื่อเสริมสรางความผูกพันระหวาง นักศึกษา คณาจารย และสถาบันฯ
5.3 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตกอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารเข า ซ อ มรั บ
พระราชทานปริญญาบัตร
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.2 บัณฑิตระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ มีความเขาใจในขั้นตอน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
6.2.3 บัณฑิตระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ มีความเขาใจในขั้นตอน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและปฏิบัติไดอยางถูกตอง

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๗๗

๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ
- หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
- อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 300,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ คณาจารยและนักศึกษารุนนองรวมยินดีกับบัณฑิต
11.2 บัณฑิตมีความผูกพันระหวาง นักศึกษา คณาจารย และสถาบันฯ
11.3 บัณฑิตมีการเตรียมความพรอมกอนเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถ
ปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๗๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําป 2563
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
4. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมไทย เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย ที่ยังเปนเครื่องวัดความเจริญ
หรือความเสื่อมของสังคมไทย ซึ่งเปนผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือมี
นั่นยอมขึ้นอยูกับการพัฒนาคนในสังคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่กลาวถึงการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนานั้น สังคมตองมีดุลภาพ จากการพัฒนาคนในสังคมเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูโดนคนไทยสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมใจกันพัฒนาภูมิปญ ญาไทยควบคูกับการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี จึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมไทยอยูหลายประการ
การเสริมสรางในการปลูกจิตสํานึกความดีงามเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เกิดความรวมมือ รวมใจ
สง เสริ ม ขนบธรรมเนี ย มที่ ดี ง าม ทํ า ให เ กิ ดการถ า ยทอดจารุ นหนึ่ ง สู รุ นหนึ่ ง ซึ่ ง นั บว า เป น การสืบ ทอด
เอกลักษณไทย
ประเทศไทยเปน ประเทศที่ป กครองดว ยระบบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษัต ริยทรงเป น
ประมุข มาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่รวมกันธํารงรักษาใหคงอยู
ตอไปในอนาคต สิ่งสําคัญสถาบันการศึกษาจะตองกระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบัน
ของกษัตริย นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
จึงไดยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เพื่อสรางคานิยมแกนักศึกษา ในการเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสน พระมหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกใน
ความเปนไทย
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยใหคงสืบไป
5.2 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเคารพและกตัญูกตเวทีตออาจารยและบุคลากรอาวุโส
5.3 เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี แ ละความสามั ค คี ใ นสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๗๙

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ ผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีจิตสํานึกในความเปนไทย เกิดความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีมากขอไทยมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลความสามัคคีในองคกร
7. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

8. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2

9. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ดําเนินงานตามโครงการ
3.สรุปผลการดําเนินงาน
4.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 10,000 บาท
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหเกิดลักษณที่ดีแกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีสงกานตและสืบสานวัฒนธรรมไทย กรรมการสถาศึกษา ผูบริหารละบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีจิตสํานึกในความเปนไทยและรวมอนุรักษประเพณีอันดีงามของไทย
12. การติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
13. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๘๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาการศึกษาและกิจการพิเศษ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลมี น โยบายปกป อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เ ป น
องคประกอบสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือ
เปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักษภักดีและปกปองรักษาบรมเดชานุภาพ
โดยใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม
คํานึงถึงความสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่
ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่ สถาบันตลอดจนหนวยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยาง
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันและเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่รวมกันธํารงรักษาใหคงอยูตลอดไป
ในอนาคตสิ่งสําคัญสถาบันตองกระตุนเตือนเยาวชนมีความรักและเทินทูนสถาบันของกษัตริยนอกจากนั้น
ยังมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชาชนชาวไทยนําถือศาสนาพุทธ จึง ไดยึดหลักธรรมคําสอน
ของระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงไดจัด
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เพื่อสรางคานิยมในการเทินทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริยละสงเสริม
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนเตือนใหเยาวชนมีจิตสํานึกในความเปนไทย
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อปลูกฝงใหเกิดคานิยม ความรักและเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมากษัตริย
5.2 เพื่อรวมประเพณีและรวมงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสตางๆ วันสําคัญของชาติ กิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘๑

5.3 เพื่อใหเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเปนชนชาติไทยที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยูคูชาติไป
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 ปลูกฝงความรักเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6.1.2 นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในสัง กัด สถาบั นฯ ฉ.2 เขา รว มประเพณีแ ละ
รวมงานรัฐพิธีในวโรกาสตางๆ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั ก ศึ ก ษามี ค า นิ ย ม ความรั ก ในการเทิ น ทู น ต อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
6.2.2 นักศึกษามีความตระหนัก และมีความมุงมั่นดํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ใหคงอยูตลอดไป
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ปลูกฝงใหเกิดคานิยม ความรักเทินทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
11.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมประเพณีและรวมงานรัฐพิธีในวโรกาสตางๆ
11.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใหเกิดความรักสมัครสมาน สามัคคี ในความเปนชนชาติ
ไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยูคูชาติไทยตลอดไป
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๘๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการสําหรับอาจารย ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

๔. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ ไดรับความสนใจมาก อาจารย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะเรียนรูเทคนิคการทําวิจัย การเก็บขอมูล การเขียนรายงาน เพื่อใหผูเขารับการ
อบรม มีความรูประสบการณการในการทําวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ จึงเนนใหมีการฝก
ปฏิบัติในการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ ในการทําวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ และใหผูที่เขารับการ
อบรมไดนําความรูและประสบการณจากการอบรมไปใชปฏิบัติไดจริง
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
5.1 อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจการทําวิจัย
5.2 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเทคนิคการทําวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ
5.3 เพื่อสรางและพัฒนาอาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ใหมีความเขมแข็งดานวิชาการและการเขียนบทความวิชาการ
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูเขารวมอบรบไมนอยกวา 60 คน
6.1.2 รอยละองคความรูที่ไดรับของผูเขารวมอบรมหลังขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 90
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขารับการฝกอบรมผานการอบรมตามโครงการที่กําหนด
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘๓

6.2.2 เกิดการสรางและพัฒนาองคความรูดานการทําวิจัยและเขียนบทความวิชาการ
จากครู อาจารยเพิ่มขึ้น
6.2.3 ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทําวิจัยและการเขียน
บทความวิชาการเพิ่มมากขึ้น
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในการทําวิจัยและการเขียนบทความวิชาการอยางมีระบบ
11.2 ผูเขารับการอบรมสามรถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใช
ในการทําวิจัยและเขียนบทความวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.3 ผูเขารวมการฝกอบรมสามารถเขียนบทความหรือวิจัยไดอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง จึง
เปนการเพิ่มจํานวนนักวิจัยและนักวิชาการที่มีคุณภาพใหแกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2
11.4 ครู อาจารยมีวิสัยทัศน ทัศนคติกวางไกล และเกิดเครือขายความรวมมือดานการทําวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๘๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและสิ่งประดิษฐนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

๔. หลักการและเหตุผล
การวิจัยและการประดิษฐคิดคนเปนกลไกสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมและ
เศรษฐกิจไดโดยการสรางความรูใหม แนวทางใหม ทฤษฎีใหม หรือชิ้นงานใหมๆ หรืออาจกลาวไดวาเปน
การสรางฐานสติปญ ญาในการพัฒ นาใหกับประเทศไดและหากนําไปสรางมูลคาในเชิง พาณิชยไ ดก็จะ
กอใหเกิดนวัตกรรมที่สามารถสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นทั้งอาจเปนตัวเงิน หรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได
ดัง นั้น การพัฒ นาใหผลงานที่เกิดจากการวิจัย และงานที่เกิดจากการประดิษฐคิดคนไดถูกนําไปพัฒ นา
ปรับปรุง ใหนําไปสูนวัตกรรมก็จะสามารถสรางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมาได
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มี
นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได
จัดทําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ เกิดเทคโนโลยีใหมๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับ Thailand 4.0 และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถ และเผยแพรสูสาธารณชนได
ตลอดจนองคความรูไปพัฒนา สามารถตอยอดในการพัฒนา วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐได
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อใหนักศึกษานําความรูมาใชในการทําวิจัยได
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐได
๕.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเผยแพรนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสูสาธารณะและพัฒนาตอยอด
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษามีผลงานวิจัยที่สามารถนําเสนอผลงานได
6.1.2 นักศึกษาทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเผยแพรสูสาธารณะและพัฒนาตอยอดได
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘๕

๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความรูในการทําวิจัย รอยละ 80
6.2.2 นักศึกษานําความรูมาทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ รอยละ 80
6.2.3 นักศึกษามีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเผยแพรสูสาธารณะและพัฒนาตอยอด รอยละ 80
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑๐. งบประมาณ
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ นักศึกษานําความรูไปใชในการทําวิจัยได
11.๒ นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและสรางสิ่งประดิษฐได
11.3 นักศึกษาเผยแพรนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสูสาธารณะและพัฒนาตอยอดได
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๘๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๔. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กําหนดแผนปฏิบัติเปดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ตามแผนการจัดการศึกษาและจัดเรียนในสถาน
ประกอบการ ตามรูปแบบจัดการศึกษา ตองประสานงานกับสถานประกอบการในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล นักศึกษาฝกอาชีพ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จัดทําโครงการนิเทศนักศึกษา
ในสถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางการประเมินผลการใช
หลักสูตรและปรับปรุง การฝกงานของนักศึกษาในปการศึกษาตอไป
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ ระเบียบ
การออกฝกงาน
5.2 เพื่ อ ให อ าจารย ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาตามแผนการจั ด การศึ ก ษาและจั ด เรี ย นในสถาน
ประกอบการ
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 ปฏิบัติการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเขา
รวมโครงการ รอยละ 85
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.1.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ
ระเบียบการออกฝกงานในระดับดีขึ้นไป
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

กรกฎาคม – สิงหาคม 2563

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘๗

๘. สถานที่ดําเนินการ ในสถานประกอบการ
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
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๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ
๑๐. งบประมาณ
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 200,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เขาใจวิธีการ ระเบียบการออก
ฝกงาน
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
1. จากการสังเกต
2. รายงานโครงการ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๘๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน ประจําปการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๔. หลักการและเหตุผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จํานวน 5 สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะตองฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการตลอดปการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจในขั้นตอนการฝกอาชีพ การควบคุมและการรายงาน
ผลการฝ กเป น ไปตามวั ตถุ ประสงค สถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ๒ จึง ได จัด ทํ า
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน ประจําปการศึกษา 2563 ขึ้น
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อสรางความเขาใจในขั้นตอนการฝกอาชีพของนักศึกษา
5.2 เพื่อสรางความเขาใจในการรายงานผลการฝก
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูบริหาร หัวหนาคณะวิชา หัวหนาภาควิชา และนักศึกษา เขารวม รอยละ 80
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.1.2 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาฝกอาชีพในสถานประกอบการ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีนาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

๘๙
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๑๐. งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการ
เปนงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพในสถานประกอบการมีความเขาใจในขั้นตอนการฝกอาชีพ และ
สามารถเขียนรายงานผลการฝกไดอยางถูกตอง
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
1. จากการสังเกต
2. รายงานโครงการ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๔. หลักการและเหตุผล
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
จํานวน 19 แหง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรจํานวน 4 แหง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 ทั้ง สถาบัน การอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติ
การสอนการวิจัยการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม และ
อนุรั กษ สิ่ง แวดลอ มรวมทั้ ง ใหบริ การวิ ชาการแก สัง คม และตามมาตรา 42 แหง พระราชบัญ ญัติ การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันดังกลาวมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได
ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
การประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 จึง มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน จํานวน 12 ตัวบงชี้ เพื่อให
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้ง แตปการศึกษา 2558 เปน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในอาชีวศึกษาไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมครั้ง ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ไดมีการประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 10 สิง หาคม 2558 ประกอบดวย หลักเกณฑ จํานวน 5 ขอ
แนวปฏิ บั ติ จํ า นวน 9 ข อ และเกณฑ ก ารดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
พ.ศ. 2558 จํ า นวน 30 ตั ว ชี้วั ด ความสํ า เร็ จ ทั้ ง นี้ใ ห ใช กั บสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาและสถาบั นการ
อาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙๑

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาปริญญาอยางตอเนื่อง
5.2 เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก
5.3 เพื่อรายงานและเผยแพรผลการดําเนินงานตอผูที่เกี่ยวของ
5.4 เพื่อนําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑ และ
วิธีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.1.2 สถานศึกษาในสังกัดผานเกณฑประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีนาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕62
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 80,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา
11.2 ผู บริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึก ษา และผูเ รีย นมี คุณภาพตามเกณฑม าตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา
11.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สามารถนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน มาใชเพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
และวิทยาลัยในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
12.1 รายงานโครงการ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมีสํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๔. หลักการและเหตุผล
ยุคปจจุ บันเป นยุคของการบริห ารงานดวยระบบฐานขอ มูลและสารสนเทศ เพื่ อใหทั นเวลา
ทั น เหตุ ก ารณ สามารถนํ า ข อ มู ลมาตั ด สิ น ใจแก ไ ขป ญ หาได ทั น ท วงที สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนและบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทํา
ใหตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ 2 จะตองมีบัตรประจําตัวเพื่อเปนหลักฐานในดานงานบริการของสถาบัน ใหเกิด
ความสะดวก มีความคลองตัว รวดเร็วขึ้น
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563 รอยละ 85
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักศึกษามีบัตรประจําตัวเพื่อใชในการติดตองานดานบริการ เพื่อใหเกิดความ
สะดวก มีความคลองตัว รวดเร็วขึ้น
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เมษายน - พฤษภาคม 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

๙๓

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 10,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ บัตรประจําตัวนักศึกษามีความสวยงาม คงทน ตอการใชงาน
11.2 นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกคน
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ แบบสอบถามความคิดเห็น
12.2 สถิติการจัดทําบัตรประจําตัว
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ รับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2563
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๔. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๖3 มีแผนการรับนักศึกษา เพื่อให
ผูที่สนใจเขาศึกษาตอไดทราบแนวทางการสมัคร สาขาที่สนใจ พรอมทั้งระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนการสมัคร
คาใชจาย จึงไดจัดทําโครงการการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีขึ้นมา
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อใหผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. ผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
6.1.2 ผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 85
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
มีความพึงพอใจในการเปดรับสมัคร
6.2.2 ผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
มีความพึงพอใจในการเปดรับสมัครในระดับดีขึ้นไป
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

๙๕

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการ
เปนงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ ผูที่สนใจสมัคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในวิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ แบบรายงานผลการสมัคร
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารยสูการรูของนักศึกษา
ดวยเทคโนโลยี Space learning
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. ลักษณะโครงการ

() โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
การเรียนรูเกิดไดทุกที่ทุกเวลา ไมวาจะเปนในสถานศึกษา รานอาหาร รานกาแฟ มุมหนึ่งใน
สวนสาธารณะ รานหนังสือ สถานศึกษา หรืออื่นๆ ซึ่งตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูขั้นสูงและทักษะชีวิตที่
สําคัญจําเปน สถานศึกษาในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ตองออกแบบพื้นที่ของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ แตในปจจุบัน
การเรียนรูมักถูกจํากัดใหเกิดในเฉพาะสถานที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว ทั้งที่เปนหองเรียนแบบทางการหรือไมเปน
ทางการ มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาหรือหองเรียนเสมือน ซึ่งสถานที่เหลานี้มีอํานาจแฝงบังคับให
คนมารวมกลุมกัน เพื่อใหครูมาทําการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการทํางานรวมกัน และเกิด
ปฏิสัมพันธกัน ดังที่สามารถพบไดตามสถานศึกษาทั่วไป ซึ่งไดรับการออกแบบตามลักษณะของหลักสูตร
การสอนดั้งเดิมในอดีต สงผลใหเกิดความไมสอดคลองกัน ผูสอนตองการใหผูเรียนฝกทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองแตหองเรียนถูกจัดแบบการนั่งบรรยาย เมื่อนั่งแลวถูกบังคับใหหันหนาเขาหาผูสอน ทั้งขนาดของ
หองเรียน โตะ และเกาอี้ไมเอื้ออํานวยตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบไดบอย
สถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ๒ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งตองจักหาแหลงเรียนรู เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล สัง คมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ ดัง นั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดดําเนินการโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารยสูการรู
ของนักศึกษา ดวยเทคโนโลยี Space learning เพื่อใหนักศึกษารูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงและเขาถึง
ความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อพัฒนาแหลงของขอมูลสื่อการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาในทุกสถานที่
๕.๒ เพื่อใหคณะอาจารย รวมจัดทําสื่อการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลาย เพิ่มขึ้น
๕.๓ เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙๗

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. ระบบจัดการฐานขอมูลและสื่อการเรียนการสอน ของทุกภาควิชา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ อาจารยผูสอนในภาควิชาทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
6.2.2 การเขาถึงขอมูลสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษารวดเร็วและงายยิ่งขึ้น
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 120,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ พัฒนาแหลงของขอมูลสื่อการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาในทุกสถานที่
11.๒ ใหคณะอาจารย รวมจัดทําสื่อการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลาย เพิ่มขึ้น
11.๓ การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริง
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ ติดตามการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวในโครงการ
๑๒.๒ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๙๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนของภาควิชาที่เปด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน 8 ภาควิชา ภาควิชาละ 100,000 บาท
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ภาคภาควิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ในสังกัดสถาบันฯ
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ๒ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งในปจจุบันตองใชครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ ของสถานศึกษานั้นๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมกับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาตรี จึง ขอเสนอโครงการ
ปรับปรุงหองเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต และจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี เพื่อเปนการพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
5.1 เพือ่ จัดทําหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 เพือ่ จัดหาครุภัณฑในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
5.3 เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
5.4 เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีหองเรียนที่มีสื่อ นวัตกรรมและขอมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
6.1.2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีครุภัณฑในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙๙

๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนรูผานสื่อนวัตกรรมและขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งจะทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
๘. สถานที่ดําเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 800,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ไดหองเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
11.2 มีครุภัณฑในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
11.3 เกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไ ดเจริญ กาวหนาไปมาก โลกเขาสูยุค
ขอมูลขาวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนําเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสมาชวยในการบริหารจัดการและ
พัฒ นาระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้ง ดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดาน
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจะสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษา
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ทั้งในดานอุปกรณ ดานสาระการเรียนรู และดานบุคลากรโดยใชเทคโนโลยีเปน
กลไลสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านในทุ ก หน ว ยงาน งานสารสนเทศ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ 2 ไดเล็ง เห็นในการพัฒ นาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อใหรองรับตอการพัฒ นา
ทางดานเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อใหตอบสนองตอการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
5.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. ฝายบริหาร มีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรและ
ผูเรียนมีระบบสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ ฝายบริหาร บุคลากร และผูเรียน รอยละ 80 ใชระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐๑

๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖3
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อใหขอมูลกับนักศึกษาจากอาจารยผูสอนในสถานศึกษา
11.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๐๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
๑. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันปญ หาดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกําลังเปนที่ให
ความสนใจของหลายฝาย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษยและผลที่เกิดเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ในแตละวัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ตองมีความตระหนักถึงปญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหนาที่
ของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะตองรวมกันรณรงครูจักใชอยางคุมคาและตองพยายามรักษาให
ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูทั้ง ในและนอกหองเรียนโดย มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ใหมีความ
สะอาด รม รื่น สวยงาม ปลอดภัย มี กิจกรรมดา นการจั ดการสิ่ง แวดลอ มเพื่อเสริม สร างบรรยากาศที่
เอื้ ออํ านวยตอ การเรีย นรู และการปฏิ บัติ ง าน รวมทั้ ง ต องมีก ารบริ หารจั ดการดา นวั สดุ สํา นัก งาน สื่ อ
อุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2 จึงขอดําเนินการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ในสถาบันฯ เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่ง แวดลอม ปรับปรุง ภูมิทัศน ภายในและภายนอกสํานักงานใหมีความสะอาด เกิดความ
สะดวกในการติดตอราชการ
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และบริเวณสํานักงาน
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน
5.2 เพื่อใหสภาพหองสํานักงานและอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ
5.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงาม

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐๓

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 สํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และบริเวณโดยรอบ
มีความสะอาด และ
6.1.2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและภายนอก
สํานักงานใหมีความสะอาด เกิดความสะดวกในการติดตอราชการ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารสถานที่ ภายในและภายนอกสํานักงานมีความสะอาด สะดวกในการทํางาน
และการติดตอราชการ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑๐. งบประมาณ
โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 50,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และบริเวณสํานักงานสะอาด
รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน
11.2 สภาพหองสํานักงานและอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ
11.3 พัฒนาสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงาม
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม/แบบประเมินตนเอง
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๐๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร ระยะ 4 ป (2564-2567)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
( ) โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยใหจัดการศึกษาในระบบ จัดการศึกษานอก
ระบบ และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนากําลัง คนดานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งเนนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายสําหรับประชาชนวัยเรียน วัยทํางาน อยางตอเนื่องและทั่วถึง จนถึง ระดั บ
ปริญญาตรี โดยใหชุมชน สังคม สถานประกอบการรวมกันกําหนดมาตรฐาน มีความยืดหยุน หลากหลาย
รวมทั้งการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงการพัฒนาครูคณาจารย
อยางตอเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เพื่อเปนการวางแผนผลิตพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ใหทันตอความเจริญกาวหนาของประเทศทั้งในแถบภูมิภาคอาเซียน และ เพื่อวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง
ซึ่งจะไดวางแผนในการจัดการศึกษา ของสถาบันฯ ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ตอไป
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๑ เพื่อเปนการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันฯ ฉ. ๒ ระยะ 4 ป
๕.๒ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันฯ ฉ. ๒ ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทาง
การศึกษา และสถานประกอบการ
๕.๓ เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และงบประมาณในการบริหารงาน โดยมุง เนน
ผลสัมฤทธิ์ ตามหลักการบริหาร
๕.๔ เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารสถาบัน ฉ. ๒ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐๕

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

เดือน เมษายน – กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 150,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.๑ ไดแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ระยะ ๕ ป
๑1.2 พัฒนาระบบการคิด วิเคราะห สังเคราะห แกผูเขารวมโครงการฯ
๑1.3 มีเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ที่
ชัดเจน ในการดําเนินงาน
๑๓. การติดตาม/ประเมินผล
๑๓.๑ ระหวางการดําเนินโครงการ
๑๓.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ และการรายงานผล
๑๔. ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๐๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ จัดทําวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ 2 ไดดํ าเนิน การสง เสริ มและพั ฒ นา
งานวิจัย ในดานตาง ๆ ไดแก การจัดทําฐานขอมูลการวิจัย การวิจัยตอยอด การบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา การผลิตนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาเครือขายงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย
ใหม การระดมทรัพยากรจากทองถิ่น การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย และการจัดทําวารสารเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาอาชี ว ศึ ก ษา มี เ ป า หมายที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพวารสารของสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และมีจุดมุงหมายในการสงเสริมและสนับสนุนใหคณะผูบริหาร
อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดเผยแพรผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในสาขานั้น ๆ เปนการ
สรางเครือขายเผยแพรอันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อีกทั้งเปนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ และเป น การสร า งเครื อ ข า ยการเผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ ระหว า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กับหนวยงานภาคนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และหนวยงานจากภายนอก
5.2 เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
5.3 เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวิชาการและวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
5.4 เพื่อสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ระหวางสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐๗

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. จํานวนบทความ 30 บทความ
6.1.2 จํานวนวารสาร 500 เลม/ป
6.1.3 จํานวนหนวยงานที่สงวารสารไปเผยแพร จํานวน 240 หนวยงาน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดบทความทางวิชาการเผยแพร รอยละ 90
6.2.2 ไดเลมวารสารเผยแพรจํานวน 500 เลม
6.2.3 ไดวารสารสงไปเผยแพรยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
11.2 เปนการสรางเครือขายของการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระหวางสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และหนวยงานภายนอกของภาครัฐและเอกชน
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
สงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อโครงการแลวเสร็จ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๐๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ นําเสนอผลงานวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
( ) กระทรวงศึกษาธิการ
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
( ) การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
( ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
สถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปน สถาบั นที่มี วัตถุ ประสงคเ พื่อการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศาสนาศิลปวัฒ นธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม โดยมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอัน มีคุณคา นําไปสูการใช
ประโยชนก ารเผยแพร อยางกวางขวางระหว างคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้ง จาก
หนว ยงานภายในและภายนอกสถาบัน การอาชี วศึก ษา รวมทั้ง เพื่อ ให เกิด เครื อข ายความรว มมือ ทาง
วิชาการในดานอื่นๆ
ศูนยวิจัยและพัฒ นาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตระหนัก
ความสําคัญการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา จึงขอ
ดําเนินการโครงการนําเสนอผลงานวิจัย สถาบันฯ โดยมีเจตนารมณรวมกันที่จะดําเนินการพัฒนาการวิจัย
นวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ ใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในเชิง เศรษฐกิจและสัง คมอยางเปน
รูปธรรม โดยให ความสํา คัญ กั บการพัฒ นาด านอาชีว ศึกษาใหเข มแข็ ง บนพื้นฐานสติปญ ญา ความรู
(Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base)
พร อ มทั้ ง ร ว มกระตุ น และส ง เสริ ม นั ก วิ จั ย ในสายอาชี ว ศึ ก ษาให มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่มุงหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยการวิจัยและนวัตกรรม

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐๙

๕. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง
5.2 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางกวางขวางทั้งจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา พรอมทั้งเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1 คณาจารยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รอยละ 80
ผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณาจารยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕21

พ.ศ.๒๕๖3

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

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 150,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา คณาจารย ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย งานสร า งสรรค และ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง
11.2 เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางกวางขวางทัง้ จากหนวยงาน
ภายในภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา และเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไมมี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เปนพันธกิจหลักใน
การควบคุมงานที่ผูบริหารทุกระดับชั้นจะตองปฏิบัติ ในปริมาณที่มากนอยและดวยวิธีการที่แตกตางกัน
ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทํางานและกํากับการปฏิบัติ โดยการติดตาม
ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติไดจริงแลวนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย
หรือกับมาตรฐานที่ไดกําหนดไว แลวกําหนดวิธีดําเนินการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแกไขปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
การติดตามและประเมินผล เปนสวนสําคัญของการบริหารโครงการอยางยิ่ง ขอมูลที่จะใชใน
การรายงานของโครงการ แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจแกไข ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว ดัง นั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใชเครื่องมือ วิธีการที่มีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ นํามาซึ่งการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว สงผลใหมีขอมูล หรือการ
รายงาน เพื่อชวยใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ วางานที่กําลังปฏิบัติอยูสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว
หรื อ ไม สมควรดํ า เนิ น การต อ หรือ แก ไ ขปรั บ ปรุ ง อยา งไรตอ ไป ตลอดจนผลการประเมิ น สามารถมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีเปนตนแบบ และมีบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทํา
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อชวยใหฝายบริหารไดมีขอมูลใชในการ
พิจารณาวาง แผนการดําเนินงานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาในสัง กัดสถาบันฯ และสถานศึกษาในสัง กัด
สถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย
๕๒ เพื่อประเมินสวนราชการใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ในสังกัดสถาบันฯ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๑๑

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
6.1.1. สวนราชการในสังกัดสถาบันฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๖.๑.๒. สถาบันฯ เปนหนวยงานบังคับบัญชาสถานศึกษาในสังกัด สงเสริมสนับสนุนในการ
เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
6.๒.๑ มีการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร ของ
รัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๖.๒.๒ บรรลุเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถานศึกษา
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖3
๘. สถานที่ดําเนินการ
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
พ.ศ.๒๕๖2
พ.ศ.๒๕๖3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จํานวน 30,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ มีการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
๑๒.๒ การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย
1๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ แบบประเมินแบบสอบถาม
1๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเสนอโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

( ) โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
() โครงการตามภาระงานประจํา
( ) โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
สนองนโยบาย
() กระทรวงศึกษาธิการ
() สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐาน
() การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2551
ตามยุทธศาสตร
() สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๔. หลักการและเหตุผล
ความเจริ ญ ก าวหน าทางวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีโ ดยเฉพาะขอ มูล ขา วสารเป นไปอยา ง
รวดเร็ว สง ผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ การ
พัฒนาประเทศใหมีเจริญกาวหนา พรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศไดการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒ นาใหความสําคัญ กับการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันตอตนเองและสังคม
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานเพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ
สถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ๒ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ตอเนื่อง) มีวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยในสังกัดประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปด
สอนจํานวน 8 สาขาวิชา ซึ่งบางหลักสูตรไดรับการอนุมัติใหเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพ
ซึ่งสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรทุกๆ ๕ ป
ดังนั้น อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จึงไดดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น รวม ครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงานและสถานศึกษา ขึ้นใชในสถานศึกษา เพื่อให
นักศึกษารูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงและเขาถึงความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
๕.๑ เพื่อใหภาควิชามีหลักสูตรตอบสนองความตองการของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
๕.๒ เพื่อใหใหคณะอาจารย นักศึกษา ชุมชน รวมจัดทําหลักสูตร ใหมีความหลากหลาย เพิ่มขึ้น
๕.๓ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๑๓

๖. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑. มีจํานวนสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ อาจารยผูสอนในภาควิชาทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร
6.2.2 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม ใหมีคุณภาพไดรับรองมาตรฐาน
๗. ระยะเวลาที่ดําเนินการ สิงหาคม 2561
๘. สถานที่ดําเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
๙. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการทํางาน
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ดําเนินงานตามโครงการ
๓.สรุปผลการดําเนินงาน
๔.รายงานผลโครงการ

พ.ศ.๒๕๖1
พ.ศ.๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการเปนงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ สถาบันฯ มีหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
๑๑.๒ นักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดและสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมและสังคม
๑๒. การติดตาม/ประเมินผล
๑๒.๑ ติดตามการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวในโครงการ
๑๒.๒ ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๑๓. ปญหาและที่อาจจะเกิดขึ้น
-ไมมี-

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๔

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ภาคผนวก

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๕

๑๑๖

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๗

๑๑๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๑๙

๑๒๐

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คณะจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประจําปงบประมาณ 2563
๑. นายชาญทนงค บุญรักษา
2. นายวิชิต สงวนไกรพงษ
3. นายศิริวัฒน สมใจเพ็ง
4. วาที่ พ.ต.เศรษฐพงษ สาลีโส
5. นายจักรี ตนเชื้อ
6. นายปยะ ศิริขันธ
7. นางสาววารุณี อารีเอื้อ
8. นางสาวคุณัญญา เจริญศรี
9. นางสาวญาณิศา เวียงสมุทร
10. นางสาวพัชรี ไชยศรีสุทธิ์
11. นางสาวกิตติยา ไชยฮัง
12. นายอานุภาพ แสนทวีสุข
13. นายเมืองมนต เนตรหาญ
14. นายณัฐวุฒิ เกตวงษา

รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง รอง ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง รอง ผอ.สถาบันฯ ฉ.๒
กรรมการ
รอง ผูอ ํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ทําหนาที่ ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
กรรมการ
ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการฯ
กรรมการ
ครู ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กรรมการ
ทําหนาที่ ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ
พนักงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
พนักงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
พนักงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
พนักงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
รอง ผูอ ํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
กรรมการและ
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร
เลขานุการ
ฯ
กรรมการและ
พนักงานบริหารทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๑๒๑

