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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสกลนคร

1. ที่ตั้งและเขตการปกครอง
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในสิบเกาจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูประมาณ
๐
เสนรุงที่ 16 องศา 45´ ลิปดา ถึง 18๐ องศา 15´ ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 103๐
องศา 15´ ลิปดา ถึง 104๐องศา 30´ ลิปดา ตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต
ประมาณ 647 กิโลเมตร และหางจากแมน้ําโขงจุดที่ตั้ง จังหวัดนครพนม ซึ่ง เปนเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น
9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,603 ไร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดเขต
จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก จรดเขต
จังหวัดนครพนม
ทิศใต
จรดเขต
จังหวัดกาฬสินธุ , จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จรดเขต
จังหวัดอุดรธานี
1.2 การปกครอง
จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 125 ตําบล 1,485
หมูบาน องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 15 แหง
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 124 แหง
ตารางแสดงหนวยปกครองจังหวัดสกลนคร
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน
เทศบาล
อบต.
1. เมืองสกลนคร
16
172
3
15
2. กุดบาก
3
39
1
3
3. กุสุมาลย
5
69
1
5
4. บานมวง
9
97
1
9
5. พรรณานิคม
10
130
1
10
6. พังโคน
5
69
1
5
7. วานรนิวาส
14
179
1
14
8. วาริชภูมิ
5
71
1
5
9. สวางแดนดิน
16
182
2
16
10. อากาศอํานวย
8
90
1
8
11. สองดาว
4
46
1
4
12. นิคมน้ําอูน
4
29
4
13. คําตากลา
4
58
1
4
14. เตางอย
4
32
4
15. โคกศรีสุพรรณ
4
53
4
16. เจริญศิลป
5
55
1
5
17. โพนนาแกว
5
50
5
18. ภูพาน
4
64
4
รวมทั้งสิ้น
125
1,485
16
124
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2. สภาพทางกายภาพ
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูง จากนั้นจะคอย ๆ เอียงลาดลงมา
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 172 เมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศแตละบริเวณ ดังนี้
2.1.1 พื้นที่ตอนใต
สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหวางหุบเขา มีสภาพพื้นที่แบบ
ลูกคลื่นลอนลาดอยูบริเวณอําเภอกุดบาก มีลําธารและลําหวย อันเกิดจากเทือกเขาหลายแหง มีปาไม
และทุงหญา เหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว
2.1.2 พื้นที่ตอนตะวันออกและตะวันตก
ดานตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนม มีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่น
ลอนลาดรวมถึงบริเวณที่ติดกับอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สําหรับทางดานตะวันตกติดกับจัง หวัด
อุดรธานี สวนใหญเปนที่ราบสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเชนกัน เหมาะสําหรับการทําไร
2.1.3 พื้นที่ตอนกลาง
สภาพพื้นที่เปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการทํานา โดยเฉพาะทองที่อําเภอเมืองหนองหารที่
กวางใหญมีน้ําตลอดป โดยมีอาณาเขตกวางประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร
ระดับน้ําลึกประมาณ 3- 6 เมตร หนองหารเปนที่รองรับน้ําจากแมน้ําตางๆ หลายสาย
2.1.4 พื้นที่ตอนเหนือ
ประกอบดวย พื้นที่ในเขตอําเภอบานมวง อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา อําเภอ
อากาศอํานวย สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเปนปาปนไร ปาสวนใหญเปนพวกปาแดงโปรง
มีไมเต็ง ไมรัง พลวง เหนือที่ตั้งอําเภออากาศอํานวยและริมน้ําสงครามบางสวนเปนที่ราบลุมน้ําทวม
ซึ่งใชทํานาไดบางสวนเทานั้น สวนใหญจะทิ้งไวรกราง มีพวกไมพุมเตี้ยและหญาขึ้นปกคลุมทั่วไป
2.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือแบบทุง
หญาเมืองรอน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมีอากาศชุมชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แตในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแหงแลงเกือบตลอดฤดู ทองฟาโปรงเปนสวนมาก
ชวงตอระหวางฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูรอน เปนระยะเวลาที่ดวงอาทิตยกําลังเคลื่อนผานเสนศูนยสูตร
ขึ้น ไปยังซีกโลกเหนือ พื้น ดินจะสะสมความรอนไว ทําใหอากาศรอน ฟาหลัวแหงและมีพายุฝนฟา
คะนองเปนครั้งคราว ความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 2.1 – 3.9 นอต จัดอยูในระดับลมเบา (Ligth
Air) จนถึงลมออน (Ligth Breeze) ลมประจําฤดูที่สําคัญ ไดแก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัด
อยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพัน ธ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดระหวางเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนเมษายน

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
2.3.1 ดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก บริเวณเทือกเขาทาง
ตอนใตเปนดินบนภูเขาที่ล าดเชิง เขาทั่วไป สวนบริเวณที่ราบเปนดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูง ที่เกา ๆ
ของลําน้ํา
ดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกาๆ ของลําน้ํา เปนดินที่มีความสมบูรณต่ํามาก ดินสวน
ใหญเปนดินปนทราย ซึ่งมีโครงสรางไมคงทน เมื่อมีฝนตกทําใหเกิดการกัดกรอนผิวดินสูง โดยเฉพาะ
บริเวณที่วางเปลา เปนเหตุใหดินถูกน้ําที่ซึมลงไปซะลางอาหารและสิ่งที่เปนประโยชนตอพืชลงไปยังสวน
ลึกพนเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลําตนได การปรับปรุงดินทําไดคอนขางลําบาก เพราะการใสปุย
อยางเดียว ยังไมเพียงพอ จะตองดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบํารุงรักษาดินอื่นๆ พรอมกัน
ไปดวย
นอกจากปญหาความอุดมสมบูรณของดินต่ําแลว จังหวัดสกลนครยังประสบปญหาดาน
ดินเค็มตามผลการสํารวจของกรมพัฒ นาที่ดิน พบวา จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับตางๆ คือ ที่กลุมมี
เกลือมาก 203.64 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ที่กลุมมีเกลือปาน
กลาง 156.57 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.6 ที่กลุมมีเกลือนอย 1,363.06 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 14.2 และที่สูงประกอบดวยหินที่มีเกลืออีก 1,433.18 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนรอยละ 14.9
การใชที่ดิน ในพื้น ที่ถือครองทําการเกษตร สวนใหญเปนที่น า 3,021.3 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 72.4 ของพื้นที่ถือครองทําการเกษตร รองลงมาไดแก พื้นที่พืช 462.7
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 11.1 ที่อยูอาศัย 97.3 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.3
ที่เหลือเปนการใชที่ดินประเภทอื่นๆ และที่รกรางวางเปลา
2.3.2 แหลงน้ํา
แหล ง น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด สกลนคร นอกจากน้ํ า ฝนแล ว ยั ง ได แ ก น้ํ า ท า ซึ่ ง
ประกอบดวย แหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย อันมีตนน้ําอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลําน้ําที่สําคัญไดแก
- ลําน้ําสงคราม เปนลําน้ําที่มีขนาดคอนขางใหญ ปริมาณน้ํามาก ตนน้ําเกิดบริเวณ
พื้นที่อําเภอสองดาว ไหลผาน อําเภอสวางแดนดิน อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง อําเภอวานร
นิวาส และอําเภออากาศอํานวย แลวไหลลงแมน้ําโขงที่ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
- ลําน้ํายาม เปนลําน้ําขนาดเล็ก ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอวาริช
ภูมิ ไหลผานอําเภอสองดาว อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส อําเภอพรรณานิคม และไหลลง
แมน้ําสงครามที่ อําเภออากาศอํานวย
- ลําน้ําอูน เปนลําน้ําขนาดกลาง มีตนน้ําอยูที่เทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก
ไหลลงสูเขื่อนกั้นลําน้ําอูน ซึ่งเปนเขื่อนขนาดใหญที่สุดของจังหวัดสกลนคร ปริมาณเก็บกักน้ําได 520
ลานลูกบาศกเมตร ไหลผานอําเภอพังโคน อําเภอพรรณานิคม ไปบรรจบกับแมน้ําสงครามที่อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม เปนลําน้ําที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากมี
ปริมาณ น้ํามากไหลผานพื้นที่ราบ ซึ่งเปนแหลงอุดมสมบูรณของจังหวัดสกลนคร ไดมีการพัฒนาใหมี
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การกระจาย น้ําชลประทานในระดับแปลงนา การจัดรูปที่ดิน พื้นที่ประมาณ 164,574 ไร เขตพื้นที่
อําเภอพังโคน อําเภอพรรณานิคม และอําเภอเมืองสกลนคร นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํานา
ตามฤดูกาลแลว ยัง มีการสง เสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลง ซึ่ง เปนพืชเศรษฐกิจของจัง หวัด
สกลนคร ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมาก
- ลําหวยปลาหาง เปนลําน้ําขนาดเล็ก มีตนน้ําในพื้นที่อําเภอวาริชภูมิ ผานอําเภอ
สวางแดนดิน อําเภอพังโคน แลวไหลบรรจบลําน้ําอูนที่อําเภอพังโคน
- ลําน้ําพุง ตนน้ําเกิดในเขตอําเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในชวงตนน้ําไหลผาน
ทองที่อําเภอกุดบากลงสูเขื่อนน้ําพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ความจุ 165 ลานลูกบาศก
เมตร จากนั้นไหลผานอําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนอง
หาร
- ลําน้ําก่ํา เปนลําน้ําลักษณะพิเศษที่มีตนน้ําที่สําคัญอยูที่หนองหาร เสมือนหนึ่งทาง
ระบายน้ําของลุมน้ําพุง และน้ําในหนองหารไปยังแมน้ําโขง โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร อําเภอ
โคกศรีสุพรรณ ของจังหวัดสกลนคร ผานอําเภอนาแก ไปลงแมน้ําโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
- หนองหาร เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร
มีน้ําตลอดป ลึกเฉลี่ยประมาณ 3 – 6 เมตร มีเกาะแกงมากมาย หนองหารนี้เปนที่รวมของลําหวย
ตาง ๆ หลายสาย ปจจุบันหนองหารเปนแหลงประมงน้ําจืดที่ใหญที่สุดของจังหวัดและยังเปนสถานที่
เพาะพันธุปลาน้ําจืดของกรมประมงดวย
2.3.3 ปาไม
จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ปาไม 2,067,241 ไร หรือประมาณ รอยละ 34.43 ของ
เนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด (เนื้อที่จังหวัด 6,003,602 ไร) มีปาสงวนแหงชาติ 16 ปา เนื้อที่
1,702,151 ไร มีอุทยานแหงชาติ 2 แหง มีเนื้อที่ 501,534 ไร คือ อุทยานแหงชาติภูพาน
เนื้อที่ปาประมาณ 365,091 ไร และอุทยานแหงชาติภูผายล เนื้อที่ประมาณ 136,443 ไร เนื้อที่
ปาไมถูกบุกรุกประมาณ 1,486,463 ไร คิดเปนรอยละ 71.90% ของพื้นที่ปาไมทั้งหมด
อุทยานแหงชาติ
- อุทยานแหงชาติภูพาน
- อุทยานแหงชาติภูผายล

เนื้อที่ : ไร
356,091
32,000

3. สภาพทางการเมือง
3.1 ประชากร
ประชากรจัง หวัด รวมทั้งสิ้น 1,114,194 คน เปนชาย 556,720 คน เปน หญิง
557,474
คน สํ า หรับ อํ าเภอที่มี ป ระชากรมากที่ สุ ด อํา เภอเมื องสกลนคร ได แ ก มี จํา นวน
187,075 คน รองลงมาไดแก อําเภอสวางแดนดิน มีจํานวน 152,277 คน และอําเภอวานร
นิวาส มีจํานวน 122,615 คน
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อําเภอ/เทศบาล
1. อําเภอเมืองสกลนคร
2. อําเภอกุสุมาลย
3. อําเภอกุดบาก
4. อําเภอพรรณานิคม
5. อําเภอพังโคน
6. อําเภอวาริชภูมิ
7. อําเภอนิคมน้ําอูน
8. อําเภอวานรนิวาส
9. อําเภอคําตากลา
10. อําเภอบานมวง
11. อําเภออากาศอํานวย
12. อําเภอสวางแดนดิน
13. อําเภอสองดาว
14. อําเภอเตางอย
15. อําเภอโคกศรีสุพรรณ
16. อําเภอเจริญศิลป
17. อําเภอโพนนาแกว
18. อําเภอภูพาน
รวม

ตารางแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดสกลนคร
ชาย
หญิง
รวม
93,074
94,001
187,075
22,259
22,844
45,103
16,395
16,231
32,626
39,693
40,346
80,039
25,533
26,585
48,700
25,290
25,717
51,007
6,788
6,773
13,561
61,028
61,587
122,615
19,355
18,934
38,289
34,330
33,456
67,786
33,470
33,547
67,017
76,360
75,917
152,277
16,979
16,522
33,501
11,645
11,523
23,168
16,825
17,092
33,917
21,202
21,074
42,276
17,523
17,646
35,169
18,339
17,646
36,018
556,720
557,474 1,114,194

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวนบาน
56,115
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7,464
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3,050
26,574
8,589
14,881
15,509
36,169
7,141
5,778
8,991
9,553
8,598
9,571
271,714
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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม

1. ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร
คิด เป น รอ ยละ 3 ของพื้ น ที่ภ าคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ ง มี ลัก ษณะภู มิป ระเทศเป น ที่ร าบสู ง สู ง กว า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 140 เมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร
จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดชายแดน ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศ
ไทย มีลักษณะเปนแนวยาวตามฝง แมน้ําโขงประมาณ 153 กิโลเมตร ตั้ง อยูระหวางละติจูดที่ 16-18
องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดตอดังนี้
• ทิศเหนือ
ติดอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
• ทิศตะวันออก ติดแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
แมน้ําโขงเปนแนวกั้นพรมแดน
• ทิศใต
ติดอําเภอดงหลวง และอําเภอหวาใหญ จังหวัดมุกดาหาร
• ทิศตะวันตก ติดอําเภอกุสุมาลย อําเภออากาศอํานวย และอําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
1.1 สภาพภูมิศาสตร
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเปนที่ราบลุม มีที่ราบสูงและภูเขาอยูบาง มีแมน้ําสายสั้น ๆ
เปนสาขายอยแยกจากแมน้ําโขงมาหลอเลี้ยงความอุดมสมบูรณภายในพื้นที่ พื้นที่สวนใหญมีแมน้ําโขงไหล
ผาน นครพนมจึง นับวาเปน จัง หวั ดที่มีแหลง น้ําที่ส มบูรณมาก ดานตะวันออกมีแมน้ํ าโขงทอดยาวกั้ น
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับลาว จังหวัดนครพนมมีจุดผานแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เปนจุด
ผานแดนถาวร 2 จุด และจุดผอนปรน 4 จุด จุดผานแดนที่สําคัญและเปนสากล คือ ดานสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แหงที่ 3 ซึ่งรัฐบาลไทย-ประเทศลาว รวมมือกันสรางและเปนประตูไปสูอินโดจีน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ แบงเปน 2 ตอน คือ
• ตอนเหนือ สภาพพื้นที่สวนใหญเปนเนินสูงและที่ดอน มีปาไมสลับกับพื้นที่ราบ ทางตอนกลาง
และตะวันตกของพืน้ ที่จะเปนที่ราบลุมมีลักษณะเปนทุงกวางซึ่งปใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ําทวมขัง
• ตอนใต พื้นที่บริเวณใกลแมน้ําโขงเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมถึง สวนทางทิศตะวันตกซึ่ง อยูหาง
ออกไปพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น และที่ดอนสภาพปาเปนไมเต็งรัง พื้นดินสวนมากเปนหินลูกรัง บางสวน
มีลักษณะเปนเนินและที่ต่ําสลับกัน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไป จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะไดรับอิทธิพลจากพายุโซน
รอนในทะเลจีนใต รวมทั้งอิทธิพลจากปาไมและเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝน
ตกชุก ตั้ง แต กลางเดือ นพฤษภาคมถึ ง กลางเดื อนตุล าคม ซึ่ ง ในป 2552 มี ฝนตกประมาณ 139 วั น
ปริ ม าณน้ํ าฝนเฉลี่ ย ประมาณ 2,245.5 มิ ล ลิ เ มตรต อ ป อุ ณหภู มิ เ ฉลี่ ยสู ง สุ ด 38.5 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 7.6 องศาเซลเซียส
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2. การเดินทาง
รถยนต จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึง สระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่
107 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผานจัง หวัดนครราชสีมา ถึง อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน แยกเขาทางหลวงหมายเลข 23 ผานจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แลวแยก
ขวาเขาสูจังหวัดกาฬสินธุและผานจังหวัดสกลนคร ตรงเขาสูจังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22
รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร
รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนสง จํากัด เปดบริการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ-นครพนม มีรถ
โดยสารปรับ อากาศ ออกจากสถานีข นสง หมอชิต 2 ทุ ก วัน สอบถามรายละเอีย ดที่ โทร. 0 2936
2852-66 นครพนม โทร. 0 4251 1403 สําหรับบริษัทเอกชนติดตอ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จํากัด
โทร. 0 4252 0411 และบริษัท เชิดชัย ทัวร จํากัด โทร. 0 4251 2098, 08 6225 6063
เครื่องบิน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด เปดใหบริการเที่ยวบิน ไปจังหวัดนครพนมทุกวัน
สอบถามรายละเอียดโทร 1318 หรือ +662-900-9955 www.nokair.com
การเดินทางในตัวเมือง ยังไมมีรถโดยสาร หรือรถสองแถวประจําทางมีเพียงรถสามลอเครื่อง (รถ
สกายแล็ป) เทานั้น ราคาแลวแตจะตกลงกัน สวนใหญจะเริ่มตั้งแตราคา 20 บาท แลวแตระยะทาง
3. การปกครองและประชากร
จัง หวัดนครพนมแบงเขตการปกครองออกเปน 12 อําเภอ 97 ตําบล 1,123 หมูบาน โดยมี
อําเภอดังนี้ อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอนาหวา อําเภอบาน
แพง อําเภอปลาปาก อําเภอโพนสวรรค อําเภอเรณูนคร อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาทม และอําเภอ
วังยาง
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตํ า บล 16 แห ง และมี อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) 86 แห ง จากข อ มู ล กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ในป 2552 จัง หวัดนครพนมมีจํานวนประชากร ทั้ง สิ้น 699,725 คน เปนชาย
348,960 คน และหญิ ง 350,756 คน ประชากรที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตเทศบาลมี จํ า นวนประชากร
27,038 คน เปนชาย 12,896 คน หญิง 14,142 คน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อําเภอในจังหวัดนครพนม
เมืองนครพนม
ธาตุพนม
นาแก
ศรีสงคราม
ทาอุเทน
โพนสวรรค
ปลาปาก
นาหวา
เรณูนคร
บานแพง
นาทม
วังยาง
รวม
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พ.ศ. 2559
143,787
83,245
76,894
69,550
59,447
57,628
53,973
51,510
46,305
35,437
23,202
15,344
716,322

พ.ศ. 2558
143,458
83,347
76,850
69,485
59,349
57,521
53,782
51,381
46,360
35,457
23,126
15,283
715,399

พ.ศ. 2557
143,001
83,343
76,684
69,206
59,162
57,350
53,499
51,223
46,353
35,193
23,098
15,229
713,341

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 8

4. สภาพทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดนครพนมในราคาประจําปเทากับ 23,904 ลานบาท รายไดเฉลี่ย
ตอหัวเทากับ 32,194 บาท สาขาการผลิตที่ทํารายไดใหแกจังหวัดมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม รอยละ
29.45 คิดเปนมูลคา 7,039 ลานบาท รองลงมาคือ สาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 18.60 คิดเปน
มูลคา 4,447 ลานบาท อันดับสามไดแก สาขาการศึกษา รอยละ 15.06 คิดเปนมูลคา 3,599 ลาน
บาท
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ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหาร
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน ตั้งอยูเสนรุงที่ ๑๖ - ๑๗
องศาเหนื อ และเส น แวงที่ ๑๐๔ - ๑๐๕ องศาตะวั น ออก มี พ้ื น ที่ ทั้ ง หมด ๔,๔๐๗ ตร.กม. หรื อ
๒,๗๑๒,๔๐๐ ไร อยูหางจากกรุง เทพมหานคร ระยะทาง ๖๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจัง หวัด
ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
และอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัดเปนที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเปน
ปาไม บางแห งเป นปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลั บปาไม และมีแม น้ําโขงเปนเสนกั้ นพรมแดน
ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ ๗๒ กม. มีพื้นที่ราบ
รอยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมีพื้นที่ปาไมประมาณ ๙๕๓,๓๐๐
ไร คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๕ ของพื้นที่จังหวัด
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร แบงออกได ๓ ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ
ความกดอากาศสูงแผลงมาปะทะกับมวลอากาศรอน ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวเกิดพายุฝนฟาคะนองลม
กระโชกแรง เกิดขึ้นได หรือเรียกอีกอยางวา พายุฤดูรอน ซึ่งจะสรางความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณที่พายุ
เคลื่อนผานอยูในบริเวณแคบๆ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะเกิดฝนทิ้งชวงประมาณ ปลาย
เดือนมิถุนายน - ตนเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนที่ไดเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาความชื้นเขา
มา และปริมาณฝนที่เกิดจากรองฝนหรือรองความกดอากาศต่ํา พาดผานในแนวตะวันออก-ตก ทําใหเกิด
พายุฝนฟาคะนองเปนบริเวณกวาง ปริมาณฝนมากที่สุด เกิดจากพายุหมุนเขตรอนจากทะเลจีนตอนใต
เคลื่อนเขามาปหนึ่งประมาณ ๒-๓ ลูก ทําใหเกิดฝนตกเปนบริเวณกวาง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ
ความกดอากาศสู ง จากประเทศจีน แผ ล งมาปกคลุ มบริ เวณดั ง กล าวทํ าให อากาศหนาวเย็น และแห ง
โดยทั่วไป
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2. ประชากรและเขตการปกครอง
จํานวนประชากรของจังหวัดทั้งสิ้น ๓๔๕,๑๘๐ คน แยกเปน เพศชาย ๑๗๓,๐๕๖ คน เพศหญิง
๑๗๒,๑๒๔ คน ประกอบดวยชนพื้นเมือง ๘ เผา ไดแก ผูไท ไทยยอ ไทยขา ไทยโซ ไทยกะเลิง ไทยแสก
ไทยกุลา และไทยอีสาน
ชาย
หญิง

เพศ
รวม

จํานวน
๑๗๓,๐๕๖
๑๗๒,๑๒๔
๓๔๕,๑๘๐

เขตการปกครอง
จังหวัดมุกดาหารแบงเขตการปกครองเปน ๗ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๕๒๖ หมูบาน องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) ๑ แหง เทศบาลเมือง ๑ แหง เทศบาลตําบล ๒๓ แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) ๓๐ แหง แยกตามรายอําเภอได ดังนี้
อําเภอ
พื้นที่ (ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
เมือง
๑,๒๓๕
๑๒
๑๔๙
๑
๙
นิคมคําสรอย
๓๗๗
๗
๗๙
๒
หวานใหญ
๘๕
๕
๔๓
๒
ดอนตาล
๕๑๑
๗
๖๓
๓
คําชะอี
๗๑๓
๙
๘๘
๑
หนองสูง
๔๑๐
๖
๔๔
๓
ดงหลวง
๑,๐๗๖
๖
๖๐
๓
รวม
๔,๔๐๗
๕๒
๕๒๖
๑
๒๓

อบต.
๓
๖
๒
๕
๙
๒
๓
๓๐

ระยะทาง(กม.)
๐
๒๘
๓๕
๓๓
๓๕
๕๐
๕๖

๓. ดานสังคม
3.1 การศึกษา
จังหวัดมุกดาหารมีสถานศึกษา จํานวน ๓๑๓ แหง จําแนกตามสังกัดออกเปน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๒๔๖ แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๒๒ (มุกดาหาร) ๓๐ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน ๑๐ แหง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ๒ แหง สัง กัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๘ แหง สัง กัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ๑ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๘ แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ๓ แหง สัง กัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ ๒ แหง สัง กัดองค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ๓ แหง มีนักเรียน/นักศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี อัตราเฉลี่ย
นักเรียนตอครูเทากับ ๑๙:๑
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3.2 ศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร มีผูนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๖.๘๐ ศาสนาอิสลาม รอยละ ๐.๒
ศาสนาคริสต รอยละ ๓ และมีศาสนสถานแยกได ดังนี้
ศาสนาพุท ธ มี วัด ในพระพุ ทธศาสนา จํ า นวน ๓๔๙ วั ด ไดรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า
จํานวน ๑๘๓ แหง เปนสํานักสงฆ ๑๖๘ แหง ที่พักสงฆ ๒๑๐ แหง
ศาสนาคริสต มีโบสถคริสต ๙ แหง
ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด ๑ แหง
3.2 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอยางเหนียวแนนและตอเนื่อง
ใจดี กิริยามารยาท ออนนอมถอมตน และเอื้อเฟอ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจากหลักฐานที่ไดรวบรวมไวมีปรากฏ
ถึง ๘ ชนเผา อันไดแก ชาวผูไท ชาวไทยญอ ชาวไทยขา ชาวไทยโซ ชาวไทยกะเลิง ชาวไทยแสก ชาวไทย
กุลา และชาวไทยอีสาน
ชาวมุกดาหารสว นใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่สํา คัญ และยัง คงถื อ
ปฏิบัติสืบตอกันมา คือ “ฮีตสิบสอง ครองสิบสี”่ และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผาที่ควรอนุรักษ
ฟนฟู และยังคงมีอยูในปจจุบัน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว คือ ประเพณีปดบาน ประเพณีสวงเฮือ ประเพณี
แหกัณฑหลอน พิธีกรรมโซถั่ง บั้ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การรําวงผูไท การ
ลําผญา เปนตน
งานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหาร ไดแก งานประเพณีแขงเรือออกพรรษา(ประเพณีสวง
เฮือ) ระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป
และงานสําคัญ อีกงานหนึ่งก็คืองานกาชาดและงานประจําปจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเปนประจําในชวง
เดือนมกราคมของทุกป
3.3 การสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร มีจํานวนสถานบริการทางดานสาธารณสุขของรัฐ / เอกชน ทั้งสิ้น ๘๖ แหง แยก
เปนโรงพยาบาลของรัฐ ๗ แหง โรงพยาบาลเอกชน ๑ แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๗๘ แหง
(สถานีอนามัยเดิม)
จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จําแนกไดดังนี้ แพทย ๔๒ คน ทันตแพทย ๒๐คน
เภสัชกร ๒๖ คน พยาบาล(วิชาชีพ , เทคนิค) ๔๕๗ คน เจาหนาที่สาธารณสุข ๒๘๖ คน (นักวิชาการ,
จพ.สาธารณสุข,จพ.ทันตสาธารณสุขฯลฯ) และมีจํานวนเตียงผูปวยทุกโรงพยาบาล รวม ๖๐๐ เตียง
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)
ความนํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วัน ที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแตงตั้ง ให พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
เปนรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย พลเอก สุ ร เชษฐ ชั ย วงศ ยั ง คงความเปน รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิง หาคม 2557 เมื่อวันที่ 27 สิง หาคม 2558
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายของรั ฐบาลและของกระทรวงศึ กษาธิ การไปสู ก ารปฏิบั ติ ใ ห เ กิด ประสิ ทธิ ผ ลต อ เด็ ก เยาวชน
ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการทํางาน
เหตุผลและความจําเปนที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมี คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปจจุบั นไดเข ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณบา นเมืองอยูในสภาวการณที่ ไ มปกติ
ตองชวยกันยุติความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษานั้น ถือวา เปนพื้นฐานของการ
ปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพราะการศึกษาเปนพื้นฐาน
ของความมั่นคงยั่งยืน ในการปฏิรูปประเทศตองใชเวลานาน และตองมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเรงดวนระยะ
ปานกลางและระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการ ตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของ
นักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตที่สดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตอจากนี้ตองขอ
ทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงานเรงดวนที่ตองทําตองการผลลัพธมากขึ้น เร็วขึ้น และตองสื่อสารกัน
เพื่อลดความรูสึกขัดแยงทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกทาน
แนวคิดในการทางานของสวนราชการ
ส ว นราชการตั้ ง แต ร ะดั บ พื้ น ที่ ต อ งดํ า เนิ น การแปลงนโยบายของรั ฐ บาล และของ
กระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละปรั บ กลยุ ท ธ ก ารทํ า งานป จ จุ บั น ให ส อดคล อ งกั บ แนวนโยบายให เ ห็ น ผล
เปนรูปธรรม เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผูบริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผูบริหาร
ระดับสูง เนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการความคิดเห็นเพื่อ การหลอมรวมวิธีการทํางานใหรวดเร็ว
และทํางานรวมกันไดคลองตัวมากขึ้นโดยมี แผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้
1) งานทีด่ ําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย
2) งานทีด่ ําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย
3) งานทีด่ ําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม แบงเปน
(1) งานที่เพิ่มโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยตองใชเวลาและงบประมาณดําเนินการ

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 13

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา
ประกอบดวย 2 สวน คือ
นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเปนแนวทางปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ดังนี้
1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวา
ชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกันเพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอมนํากระแสพระราช
ดํารัสมาเปน กรอบแนวทางในการปฏิบัติ งานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระราช
ดํารัสทั้ง 3 ประการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเสนทางสูความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศตอไป
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกรหลักและหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตองสอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุด สวนที่เหลือสงตอใหรัฐบาล
ตอไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เรงปรับหลักสูตร/ตารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีง านทําสามารถเขาทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) ใหทันป 2558 เพื่อชวย
แกปญหาวางงานและปญหาสังคมได
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
7. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
10. การเรียนไมใชเพื่อการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน
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แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงาน
หลัก งานรอง และงานที่ตองดําเนินการกอน/หลัง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจนตั้งแตหนวยงานยอยขึ้นมาจนถึง
หนวยงานหลักและทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรู ความตองการจางงานของ
ตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน ซึ่ง ผลการ
วิเคราะหจะชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากขึ้น
2. การปรับปรุง แผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผลใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานที่
ผานมา แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไ ขปญ หาที่หลากหลาย เชน ปญ หาเรื่องอายุของผูเรียน
ปญหาอยูที่ครูปญหาอยูที่พอแม ปญหาอยูที่สภาวะแวดลอมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธี
หนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนที่ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
โดยตรงหรือมีสวนเกี่ยวของ
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดที่กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการ หรือให
การสนั บสนุน ตองสามารถอธิบ ายที่ม าเหตุผ ลและความสํ าคั ญ ของโครงการใหนั กเรี ยนนัก ศึก ษารู
และเขาใจหลักการแนวคิด ของโครงการไดชัดเจน รวมทั้งถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี
3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนที่
เกี่ยวของโดยการเรียนรูทาความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพร
ขยายผลตอไปได
3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
2) การใชงบประมาณเมื่อไดรับแลวตองเรงดําเนิน การตามแผนที่ กําหนด
เพื่อใหเกิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาที่จําเปน
2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงานตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบ
ไดซึ่งรัฐบาลจะแตงตั้ง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง
และมีการแตงตั้ง คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติง านของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความ
โปรงใสและถูกตอง
4.4 งานบางโครงการที่ตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมี
การบูรณาการงบประมาณหนว ยงานยอ ยร วมกั นภายในกระทรวงใหเ รีย บรอ ยก อนการบู รณาการกั บ
หนวยงานภายนอกเพื่อใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
5.1 จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยี การสื่อสารเขามาชวย
ปฏิบัติงานอาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากขึ้น
2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคําสั่ง
ไปยังหนวยรองและหนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ใหมีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ
5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธ ภายในองคกร คือ การสราง
ความเขาใจภายในองคกร หนวยงาน
2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การ
สรางความเขาใจกับประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณที่สงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวง
ตอตานผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหา
ตลอดจนสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกผูเกี่ยวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความ
เขาใจอยูเสมอ ซึ่งเบื้องตนตองมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว
3) สํารวจระบบที่มอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ
4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว
7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร
เชน รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการ
รับเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
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8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตาง ๆ ของแตละสวนราชการ
8.1 ใหมีการทบทวนบทบาทหนาทีก่ ารปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพื้นที่ให
ครบถวน
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ตองรูและสิ่งที่ยังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานให
ชัดเจน
8.3 กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทีก่ ําหนดอยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับ
หนวยงานในทุกระดับตองเปนผูที่มีความรูเหมาะสม เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
กลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให มีความรูและสามารถใชในการสื่อสารเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
11. ใหมี การนํา ICT มาใชในการบริห ารงานในกระทรวงศึก ษาธิก ารอยา งทั่ วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
11.1 ใหมีการดําเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)
โดยบูรณาการเขากับ สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
และ เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชเปนชองทางในการ
สื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดใหมี CEO ดาน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพื่อสราง
ความเขาใจความสนใจ และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ
“ประชาสนเทศ”
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมายสงเสริมใหครูผูสอน พัฒนาหรือ
ตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ จัดการเรียนการสอ การสรางความรูความ
เขาใจที่ดีทําใหเด็กเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย
เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
หนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรักษาความปลอดภัย ของหนวยงานและสถานศึกษาตองจัดใหมีแผนรักษา
ความปลอดภัยใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอุทกภัยจัดลําดับความสําคัญ
และสภาพปญหาภัยคุกคามของแตละพื้นที่ และมีการซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ
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14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
14.1 ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน
ของครู
14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพื่อใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการ
เรียนรูและเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อ
ใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข
14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียนและครู
ออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถว
ตอ นรั บผู ใ หญ เปน ต น ควรส ง เสริม ให เด็ ก ได รว มกิ จ กรรมเพื่ อ เสริม สร า ง
ประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหจัดระบบการ
ประเมินผลงานความกาวหนา และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผูสอนใหสามารถวัดผลได
จริงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งดานความรู คุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะชีวิต
16. การแกไ ขปญ หาการจัด การศึกษาจัง หวัด ชายแดนภาคใตให เรง รัดการดําเนิน โครงการ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใตและสนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนที่
เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง ใหจัดระบบการทาระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและ
ผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนระบบดูแลนักเรียนและชวยแกไขปญหาที่ตัวผูเรียนและครอบครัวเปน
รายบุคคลได เชน ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแลงอุทกภัยตาง ๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของ
หนวยงานระดับพื้นที่ในการใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
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นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกยายหรือผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล
1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
2) ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแกไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
ตามลําดับชั้นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
2. นโยบายดานสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดํ าเนิน การตามอํา นาจหน าที่ ในการดูแ ลสวั สดิ การและสวัส ดิภาพครูให ครอบคลุม ทุก ดา น
ไมเฉพาะกรณีเสียชีวิตเทานั้น เพื่อชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่ องหนี้สิน ของครูสง เสริมให ครูมีจิตสํานึกรู จักการดําเนิ นชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใช รูจักเก็บ สรางเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเรียนการสอน
3. นโยบายดานการจัดการขยะ
3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะใหเพิ่มมากขึ้น
3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตสํานึกแกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการทิ้ง ขยะ รูจักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่
ถูกตอง
4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ
ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายครุภัณฑ
- ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน
4.2 ระบบการซอมบํารุง
- ใหจัดตั้ง หนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใชงาน
กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงานที่มีทักษะในการซอมบํารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมให
ทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
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นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การแกไขปญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็น ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกด
คําโดยใชแนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒ นาสมอง (Brain Based
Learning : BBL)
2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป. 1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ขึ้นไปตองอาน
คลองเขียนคลอง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ
1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่อง
หรือออกไปทํางานตองสง เสริมใหไ ดรั บการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครื อขา ย
ประสานการติดตามอยางเปนระบบ
1.3 ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมกิจกรรม
เพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้นตามความถนั ดและความสนใจของผู เรียนให มากขึ้น เพื่อให ผอนคลายและมี
ความสุข
3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจําเพื่อการสอบอยางเดียว เพื่อสรางภูมิ
ตานทานใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน
1.4 การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียนใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance
Learning Information Technology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางที่มีคุณภาพ
1.5 การลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา
- ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television :
DLTV) และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ดวย
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีตอง
เพิ่มขึ้นตลอดจนปรับปรุง การคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบาย
เคลื่อนที่จากสวนกลางเพื่อชวยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน
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2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและเขาสูการ
เรียนสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เมื่อจบการศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได
2.3 รว มมือ กั บสถานประกอบการในการจัด การศึก ษาระหว างสถานประกอบการและ
สถานศึกษาโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพ
ไดทันที
2.4 แกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนนักศึกษา
1) ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางทั่วถึง
2) เปดโอกาสนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการเพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
ประกอบอาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา
2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัดการ
ศึกษาดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก เปนตน
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ และหลักสูตรเกี่ยวกับการ
บิน เปนตน
2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรวมมือกับ
กลุมประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแ ก อังกฤษ
เดนมารก เยอรมัน เปนตน
3. การอุดมศึกษา
3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศ ของแตละ
สถาบันเพื่อลดความซ้ําซอน
3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชนเปนศูนยวิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ
3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
1) สงเสริมใหประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู
ดวยตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่องโดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรู เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อม
ล้ําเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
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4.2 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน
กศน. เพื่อ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น และตรงกับความตอ งการของ
ตลาดแรงงานและการจางงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
- เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งดานภาษา
การเปดโลกทัศน เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ การฝกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงาน
ราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จ
4.4 ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณรักชาติ
- เพื่อใหนักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรัก
ชาติ และเทิด ทูน สถาบั น พระมหากษัต ริย เป นศู นย รวมจิ ตใจและความรัก ความสามัค คีข องประชาชน
สามารถนําไปถายทอดและขยายผลในวงกวาง
4.5 กําหนดให กศน. ตําบลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวาง บาน วัด โรงเรียน
- เพื่อ เพิ่ม แหลง เรีย นรู ใหแก ประชาชนในพื้ น ที่ โดยดําเนิน การในรูปแบบของ
คณะกรรมการ กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา
ผูนําทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เครือขายในชุมชน
4.6 พัฒนาคนทุกชวงวัย
1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต
2) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะการใฝเรียนรู
แกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
การมอบหมายการดําเนินงานตามจุดเนนของนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาไปสูการปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแกไขปญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
6. การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน (ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสรางคานิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
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10. การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน
14. การกําหนดเปาหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถิ่น
15. การสรางความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเขมเติมเต็มความรู”
17. การพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การสงเสริม กศน. ตําบล เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระหวางบาน วัด โรงเรียน
19. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
20. การสอนใหเด็กใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกวาใชความรูสึกตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
23. การสงเสริมดานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
25. การนํา ICT มาใชในการบริหารงานอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
26. การอํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
27. การบูรณาการการดําเนินงานระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงานอื่น
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
การขับเคลื่อนและกํากับงานตามนโยบาย
แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
Hit The Point : งานทุกเรื่องตองตีโจทยปญหาใหชัดเจน และทําใหตรงประเด็น
Dynamic: มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปดวยกันทั้งระบบอยางตอเนื่อง ทั้งภายใน
องคกรและองคกรภายนอก
Lively: ทํางานดวยชีวิตจิตใจที่ดี เขาใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชนรวมกัน ไมขัดแยง
กันและทํางานรวมกันอยางมีความสุข
พลเอก
(ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป
(พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ทั้งในดาน
1) สารสนเทศสําคัญ ที่จะเปน ตัวบง ชี้แนวทางการพัฒนากําลัง คนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูน
ขีดความสามารถของครู ในยุ คแหง การเปลี่ ยนแปลง เพื่อ ให ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดย
เนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน
4) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการตั้งรับ
และเชิงรุกไดแก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ประกอบดวย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธ และ โครงการ 93 โครงการ
นโยบายที่ 1 : มุ ง สร า ง/ผลิ ต กํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให ต อบสนองความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
เปาหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการ
ให ได ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่
อยูนอกระบบใหเพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตร ที่ 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุ ท ธ ที่ 1 ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี สมรรถนะ ได มาตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึ ก ษาความต อ งการการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ภายในประเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุมจังหวัด
1.3 ระดับกลุมอุตสาหกรรม /กลุมอาชีพ
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2. โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลัง คน ทั้ง ดานปริมาณและคุณภาพตาม
กรอบความรวมมือกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ป
(ปการศึกษา 2555 – 2569) ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40), ระยะที่ 2 2562 - 2569
(70:30)
กลยุ ทธที่ 2 สง เสริ มและพั ฒ นาการจัดอาชี วศึก ษา และการฝกอบรมวิช าชีพ ดวยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสําคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุม
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ
กลยุทธ ที่ 3 สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนา
กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการ
ฝกประสบการณ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทวิ ภ าคี ให สอดคล อ งกั บ ขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด
3. โครงการสรา งเครื อข ายความร วมมือ กับ สถานประกอบการในการจัด การฝก งานและฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
กลยุทธ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพ
ดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมให มี การสรางรายได ระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ ของผูเรียนและลด
ภาระคาใชจายของผูปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อใหสามารถเขาถึงพอแม ผูปกครอง และ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
3. โครงการประชาสั ม พั น ธ เผยแพร ภ าพลั ก ษณ เชิ ง คุ ณ ภาพไปยั ง กลุ ม เป า หมายให เห็ น
ความสําคัญ ของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสรางให เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปสองชีวิต
ชวยเสริมสรางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสรางภาพยนตร เพื่อประชาสัมพันธ และปรับภาพลั กษณ เกี่ยวกั บวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสรางสรรค
5. โครงการสงเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ รวมสรางสรรคสังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
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 ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับ
กลุมผูอยูนอกระบบ
กลยุทธที่ 1 สง เสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา ใหสามารถสรางงาน สราง
รายได
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับรายได ของชุมชน
2. โครงการฝกอาชีพระยะสั้นตามความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตลอด
ชีวิตให แกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู อยูนอกระบบ
โครงการสําคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณในการทํางานเพื่อใหคุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝกอาชีพรวมกับหนวยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝกอาชีพรวมกับผูรับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร
4. โครงการฝกอาชีพใหกับผูพิการ สูงอายุผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม
สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ
โครงการสําคัญ
1. โครงการฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงานเพื่ อ สร า งหรื อ เปลี่ ย นอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝมือแรงงานหลังเขาสูตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 พัฒ นาหลักสู ตรใหมี ผลลัพธก ารเรีย นรู เปน ไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุ ฒิ

วิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู ให ตรงกับสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความรวมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผูประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 ปรับระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ เพื่อใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกูยืมให แกผูเรียน
อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสิ่ง อํานวยความสะดวก เชน ที่พักและแหลงรองรับ
งาน
กลยุทธที่ 2 จัดหาแหลงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหผู ที่สนใจและคนเกงไดศึกษาในระดับปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สรางความมั่นคง
ในชีวิต
โครงการสําคัญ
1. โครงการแนะแนวเสนทางความกาวหนาเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถาแกนอย
กลยุทธที่ 4 มาตรการทางดานภาษีอากรเพื่อการจูงใจใหสถานประกอบการใหความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาการสรางแรงจูง ใจ ทางดา นมาตรการภาษี อากรให แกภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการรวมจัดการอาชีวศึกษา

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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นโยบายที่ 2 : พั ฒ นาปริ ม าณและคุ ณ ภาพของครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา

เปาหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา พอเพียงตอ
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและ
การฝกอบรมวิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาให มีคุณภาพ
และได รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
 ยุท ธศาสตร ที่ 1 สร างเสริ ม ปริ ม าณครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด า น
อาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการขออัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการใหพอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณคาจางชั่วคราวครูและเจาหนาที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแตงตั้งครูวิชาชีพพันธุใหมใหแก
ผูเรียนตั้งแตระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ
2. โครงการสรางระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษาตอ การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงการสําคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝกอบรมเทคโนโลยีใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาที่
เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกําหนดมาตรการให ครู วิชาชีพไดมีการพัฒ นาสมรรถนะและประสบการณ ดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4. โครงการกําหนดมาตรการให มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดตอผูเรียนไปใช ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหคาตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหนวยศึกษานิเทศกในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทําหนาที่พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศกในการนิเทศ
5. โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของเจ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การจั ด การ
อาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการสงเสริม สนับสนุนให ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใชในการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหรับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการรวมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ
(กําหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษา)
3. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครู
วิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ
4. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้น
ต่ําและ
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคในการบรรจุ แตงตั้ง
ผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ดานวิชาชีพเปนครูวิชาชีพและคณาจารย โดยกําหนดอัตรา
เงินเดือน คาตอบแทนตามความรู ความสามารถและประสบการณ
กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ ในการแตงตั้ง การทดสอบ การฝกอบรมและการออกใบรับรอง
การเปนครู ฝกในสถานประกอบการ
3. โครงการความรวมมือดานวิชาการกับภาคเอกชนโดยใชมาตรการดานภาษีอากรเปนแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรภูมิปญญาระหวางภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งประดิษฐชุมชนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม
เปาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอน ในระดับ

ปวช., ปวส. และปริญ ญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเปนแหลง เรียนรู ของชุมชน โดย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปน
แหลงเรียนรู วิชาชีพและฝกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู
โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมความรวมมือการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือและใช ทรัพยากรรวมกัน
3. โครงการส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และพั ฒ นาเครื อ ข า ยภายใต ข อ มู ล และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
กลยุทธ ที่ 3 รวมมือกับสถานประกอบการในการเปดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธที่ 4 เรง รัดการจัดเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหลงสนับสนุนจากตางประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวศึกษา 2560 – 2564| 30

กลยุทธที่ 5 สง เสริมและสนับสนุนการพัฒ นานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต ความ
รวมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
โครงการสําคัญ
1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการดานการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความตองการของสถานประกอบการและ
ชุมชน
 ยุทธศาสตรที่ 2 สง เสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 1 เจรจาแสวงหาความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
โครงการสําคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู บุ ค ลากรระหว า งหน ว ยงาน สถานศึ ก ษา ทั้ ง ภายในและ
ตางประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
4. โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและตางประเทศ
5. โครงการใหทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ

นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

เปาหมาย : ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมี ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร
โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาผูบริหารโดยฝกประสบการณ จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝกอบรมวิชาการดานการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร
กลยุ ทธที่ 2 สง เสริม และสนับ สนุน การใชอุ ปกรณ เครื่ องมื อ นวัตกรรม องค ความรู ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย ขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหมีการวิเคราะหคาใชจายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงการสําคัญ
1. โครงการวิเคราะหคาใชจายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิ เคราะหงบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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ในโอกาสครบรอบวั น สถาปนา 71 ป " 19 สิ ง หาคม 2555"ที่ เพิ่ ง ผา นมาต องขอชื่ น ชมชาว
อาชีวศึกษาทุกคนที่รวมแรงรวมใจทําใหการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทยประสบความสําเร็จจนเปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศสําหรับกาวตอไปของการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเขาสูทศวรรษที่ 8 "ยุคแหง
การพัฒ นาคุณภาพการอาชีวศึกษา" สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะดําเนินงาน
ภายใตกรอบนโยบายคุณภาพ 4 มิติไดแก
มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาจัดตั้ง ศูนยฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาใหเปน แหลง
เรีย นรูด านวิ ชาการแกประชาชนจั ดฝก อบรมวิช าชี พระยะสั้ นจัด รูปแบบเทียบโอนประสบการณ แก ผู
ประกอบอาชีพอิสระผูมีงานทําและอื่นๆเพื่อใหไดวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหงทั่วประเทศเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการเปนตน
มิติที่ 2 การพัฒ นาคุณภาพอาชีวศึกษาแบงเปนดานคุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนเนน สมรรถนะดานวิช าชีพและทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศดานคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสรางความเขมแข็งใหระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาดานคุณภาพการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
เรี ย นรู ส ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ จั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต รที่
หลากหลายนํา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชจัด การเรียนการสอนและดา นคุณ ภาพครูไ ด กํา หนด
มาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผูสอนเรงยกระดับวิทยฐานะครู
มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุน
แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารจัดการ
เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนบริหารงานบุคคลดวยธรรมาภิบาลดูแลและแกปญหาครูจาง
สอนและใบประกอบวิชาชีพสรางขวัญกําลังใจสรางภาพลักษณที่ดีใหผูเรียนอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรอยางเหมาะสมโดยเฉพาะครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานแกสถานศึกษาตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานและ
ภาคเอกชนผูเ รียนตอ งมีทัก ษะทางวิชาชีพ และปฏิบัติงานไดทัน ทีโดยไมตอ งฝกอบรมเพิ่มเมื่อ เข า
ทํางานโดยประสานสถานประกอบการเพื่อนํานักศึกษาไปฝกงานจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการฝกอบรม
วิชาชีพจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการสงเสริมใหครูและนักเรียนฝก
ประสบการณทั้งในและตางประเทศรวมถึงขยายความรวมมือกับประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาสูยุคแหงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา
เมื่อนับจากวันแรกของการกอตั้งกรมอาชีวศึกษาจนมาเปนสอศ.ในปจจุบันนับรวมได71 ปที่ได
ผลิตคนคุณภาพจํานวนมากมายออกสูสังคมสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสอศ.อยางตอเนื่องซึ่งเปนผล
จากการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครองและความตองการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปโดยเนนใหผูที่สําเร็จการอาชีวศึกษา
มี ค วามรู ค วามสามารถความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค เ ป น คนดี สื่ อ สารทํ า งานเป น ที ม และมี จิ ต อาสาจาก
ความสําเร็จในการสรางคนเกงคนดีของสอศ.ในวันนี้จะกลายเปนแรงผลักดันใหสอศ.กาวเขาสูทศวรรษ
ที่ 8 "ยุคแหงการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา" ไดอยางแทจริง
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ขอมูลพื้นฐาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
(สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร)
ภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประวัติความเปนมา
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2 ได รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต
พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 และมีผล
บัง คับใชเมื่อวัน ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยอาศัยมาตรา 13 แหง พระราชบัญ ญัตินี้สถาบันการ
อาชี วศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 2 งบประกอบด วยสถานศึก ษาในสัง กัด อาชีว ศึก ษาจัง หวั ด 3
จัง หวัด คื อ วิท ยาลัย เทคนิ คสกลนคร วิ ทยาลั ยเทคโนโลยีแ ละการจัด การนครพนม วิท ยาลัย เทคนิ ค
บานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ในระยะเริ่ ม แรกของการจั ด ตั้ ง สถาบั น ฯ นายสมชาย นิ ล จิ น ดา ผู อํ า นวยการ
วิท ยาลั ยเทคนิ ค สกลนครในขณะนั้น (พ.ศ. 2551) ได จัด ตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิน การเตรี ย มการ
จัดตั้งสถาบัน ฯ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดและไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
เรื่อยมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดรับการจัดตั้งเปนผลสําเร็จถูกตอง
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โดยมีวาที่พันตรีวานิช สมชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ผูอํานวยการ
สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปน คนแรก เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555
และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีคําสั่งแตงตั้ง ดร. มนูญ แกวแสนเมือง เปนผูอํานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คนแรก

นุเบกษา

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

- 6 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช
- 16 มีนาคม 2551 นายสมชาย นิลจินดา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ดําเนิน การประชุ มผูบ ริหารสถานศึ กษาอาชี วจัง หวัด 3 จัง หวัด ไดแ ก อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม
อศจ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ 2
- 25 พฤศจิกายน นายสมชาย นิลจินดา ผูอํานวยการเทคนิคสกลนคร ไดรับแตงตั้ง
เปนผูประสานงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
- 7-9 พฤศจิกายน 2554 วาที่พันตรีวานิช สมชาย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สกลนครและคณะ นํ า เสนอข อ มู ล ความพร อ มของสถานศึ ก ษาในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมวิทยา
เทคนิคบานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อประกอบการประเมินความพรอมตาม
หลักเกณฑ เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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- 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎหมายกระทรวงกรรมการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 18 สถาบัน
- 23-25 กุมภาพันธ 2555 กําหนดโครงสรางกรอบอัตรากําลังและเตรียมความพรอม
ในการตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด 19 สถาบัน
- 19 กรกฎาคม 2555 วาที่พันตรีวานิช สาชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ไดรับแตงตั้งทําหนาที่ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
- 14 ธันวาคม 2558 ดร. มนูญ แกวแสนเมือง ไดรับแตงตั้ง เปนผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 – ปจจุบัน
สีประจําสถาบันฯ
สีน้ําเงิน – เหลือง
สีน้ําเงิน หมายถึง สีที่แสดงความมั่นคง ความสม่ําเสมอ เสถียรภาพ ความแนนอน ความแข็งแรง
ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความไววางใจ คลาสสิก ความรูสึกออนไหว
หวงอารมณ
สีเหลือง หมายถึง สีที่แสดงถึงความมั่งคั่งมั่งมี อบอุน เปนมิตร สรางสรรค หรือนักคิดคนประดิษฐ
สิ่งใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน
ตนไมประจําสถาบัน
ไมแดงคือ ไมประเภทหนึ่ง ที่มีความสําคัญในประเทศไทยของเราเปนอยางมากก็คือ ไมแดง ซึ่ง
ไมแดงมีลักษณะเปนไมเนื้อแข็ง ที่มีความแข็ง แรงทนทานมาก ตนไมแดงมีความสูง ประมาณ 20–37
เมตร ลําตนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 – 4 ฟุต เนื้อไมมีสีน้ําตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงานเรียบ
เนียนและคอนขางละเอียด ไมแดงยัง เปนไมที่คงสภาพไดดี หากผานกรรมวิธีการอบแหง ไมผุพัง งา ย
สามารถเลื่อยไสตกแตง และขัดเงาไดดี สามารถพบไมแดงไดในพื้นที่ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบ
เชน ปาเต็งรัง หรือปาแดง เปนตน เพราะไมแดงนั้น เจริญเติบโตไดในที่แหง แลง สภาพดินคอนขางลึก
ประกอบกับ พื้น ที่นั้น ตองมีหิน แกรนิ ต หรือหินทรายดวย ไมแดงนิยมนํามาปูพื้น การกอสร าง ทําเสา
ไมแดง คานไมแดง วงกบไมแดง เฟอรนิเจอรไมแดง หรือนํามาพัฒนาเปนไมแดงแปรรูป เปนตน
ดังนั้นจึง ใหความหมายดังนี้ถึง ความเขมแข็ง องคกร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหกาวทันเทคโนโลยีและ
ความเปนเลิศทางการศึกษาและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบดวยสถานศึกษา 4 วิทยาลัยไดแก
1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม-ปจจุบัน)
3. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง
4. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา
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ปรัชญา
“สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนสูสังคม”
วิสัยทัศน
“เปน สถาบันการอาชีวศึกษาที่มุง สูความเปน เลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”
พันธกิจ

1. ผลิต และพัฒ นากํ า ลัง คนใหม ีค วามเปน เลิศ ทางดา นทัก ษะวิช าชีพ นวัต กรรม และ
เทคโนโลยีตามความตองการตลาดแรงงาน
2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลัง คนทั้ง ในประเทศและตางประเทศ
3. สงเสริม พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชีพ
4. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒ นาสถาบัน เปน สถาบัน คุณธรรมจริยธรรม
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ปจจุบัน)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ
นายมนูญ แกวแสนเมือง
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
นายทรงเดช วงษปญญา
นายสัจจา วาจาสัตย
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
นายเศรษฐศิษฏ ณุวงคศรี
นายสถิต สําราญสุข
นายศุภราชัย คําเรือน
นายเมืองมนต เนตรหาญ
นายธนรัตน ตีรสวัสดิชัย
นายบุญเอก ถาวรสิน
นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นายสมชอบ นิติพจน

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

ตําแหนง
นายกสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (1)
ผูอํานวยการสถาบันฯ มาตรา 23 (2)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (5)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (5)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (5)
กรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23 (5)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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เว็บไซตของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
เว็บไซต : www.ivene2.ac.th
อีเมล : iovenr2@hotmail.com
ที่อยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เลขที่ 219 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖
โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
บุคลากรบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายมนูญ แกวแสนเมือง
นายยอดชาย พลหาญ
นายวิชิต สงวนไกรพงษ
นายเมืองมนต เนตรหาญ
วาที่พันตรีเศรษฐพงษ สาลีโส
นายจักรี ตนเชื้อ

ตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบัน
รองผูอํานวยการสถาบัน
ผูชวยผูอํานวยสถาบัน
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธฯ
ทําหนาที่ ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ
ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจการฯ

7

นายวิชิต สงวนไกรพงษ

ทําหนาที่ ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

หมายเหตุ

ผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รายชื่อผูอํานวยการ
นายณัฏฐพล พูลประสิทธิ์
นายพิเชฏฐ หลั่งทรัพย
นายประมวล วิลาจันทร
นายวินิจ คงทอง

จังหวัด
สกลนคร
นครพนม
นครพนม
มุกดาหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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เจาหนาที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นางสาวญานิศา เวียงสมุทร
นางสาวคุณัญญา เจริญศรี
นางสาวพัชรี ไชยศรีสุทธิ์
นายณัฐวุฒิ เกตวงษา
นางสาวสุดาลักษณ ศรีวิพัฒน
นางสาววารุณี อารีเอื้อ

ตําแหนง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

หมายเหตุ

สรุปจํานวนบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําแหนง

ผูบริหาร
ขาราชการครู
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ขาราชการพลเรือน
คนงาน
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
18
162
23
24
2
26
116
128
499

หมายเหตุ

สรุปจํานวนนักเรียน-นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการ
หลักสูตรแกนมัธยม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรหลากหลาย
หลักสูตร อื่นๆ..........................................
รวมทั้งสิ้น

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวน (คน)
7,113
3,798
151

หมายเหตุ

-

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2559

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สถานศึกษา

สาขาวิชา
ชางยนต
ปวช. ปวช.
จํานวนนักเรียน (คน)
1
2
วท.สกลนคร
164 177
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
104 147
วท.บานแพง
29 28
วท.นครพนม
123 62
รวมจํานวน (คน)
420 414

ปวช.
3
121
108
9
38
276

ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
ชางโยธา
ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช. ปวช.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
148 136 71 34 35 23 168 135 84 90 95 59 25 15 20 125 102
26 28 20
9 10
6 55 69 46 39 40 61 33 24 23
29
- 31 17 14
9 30
9 16
8 10
- 41 33 14 98 50 44
203 164 91 43 45 29 295 254 158 236 215 173 74 47 53 125 102

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานศึกษา

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
1
วท.บานแพง
วท.นครพนม
96
35
46
รวมจํานวน (คน)
97
35
46

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สถานศึกษา

สาขาวิชา
ระดับชั้น

วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

คอมพิวเตอรกราฟก
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3
11
11
0
0

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3
812
0
812
0

ปวช.
3
68
68
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จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําปการศึกษา 2559

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สถานศึกษา

ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

การบัญชี
ปวช. ปวช.
ปวช.
1
2
3
176
139
121
88
74
60

ภาษาตางประเทศธุรกิจ
ปวช. ปวช.
ปวช.
1
2
3
38
35
32
-

15
74

13
67

-

-

-

-

-

-

28
273

24
138

14
79

-

-

-

457

302

261

85

88

73

49

67

79

420

282

196

38

35

32

สถานศึกษา

วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวช.
ปวช. ปวช.
1
2
3
71
80
47
48
40
56

30
163

ประเภทวิชาคหกรรม
ระดับชั้น

การตลาด
ปวช. ปวช. ปวช.
1
2
3
48
62
47
37
26
26

สาขาวิชา
การเลขานุการ
ปวช.
ปวช. ปวช.
1
2
3
49
67
79
-

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาวิชา
อารหารและโภชนาการ
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3
27
13
20
20
39
4
47
52
24

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

คหกรรมศาสตร
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3
7
0
7
0

สถานศึกษา
ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ปวช. 1
9
9

สาขาวิชา
การโรงแรม
ปวช. 2 ปวช. 3
14
10
14
10
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จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2559

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สถานศึกษา

สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคการผลิต

ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส

ชางกอสราง

โยธา

เทคนิคโลหะ

ระดับชั้น ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2
วท.สกลนคร
143 150 114
81 131 162 106 100
27
19 132 132
26
18
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
86
95
33
83
84
43
30
51
52
40
16
วท.บานแพง
15
16
13
23
15
11
15
12
3
วท.นครพนม
22
15
24
14
15
12
รวมจํานวน (คน)
266 276 127 114 261 275 175 157
39
22 183 184
66
34

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สถานศึกษา

ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

เทคนิค
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร
ปวส.1 ปวส.2 ปวส.1 ปวส.2
76
50
14
76
50
0
14

สาขาวิชา
การบัญชี
ปวส. 1
ปวส. 2
111
231
116
119
21
5
30
10
278
365

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

การตลาด
ปวส. 1
ปวส. 2
62
55
62
55

การเลขานุการ
ปวส. 1
ปวส. 2
49
49
0

คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส. 1
ปวส. 2
52
50
57
31
22
47
70
22
201
150

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

การจัดการโลจิสติกส
ปวส. 1
ปวส. 2
37
31
37
31

การจัดการสํานักงาน
ปวส. 1
ปวส. 2
68
107
19
68
126
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ประเภทวิชาคหกรรม

สถานศึกษา

ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

จํานวนนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจําปการศึกษา 2559
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา
การบริหารงานคหกรรม
อาหารและโภชนาการ
ศาสตร
ปวส. 1
ปวส. 2
ปวส. 1
ปวส. 2
13
7
5
2
13
12
๐
๒

สถานศึกษา
ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

สถานศึกษา

ระดับชั้น
วท.สกลนคร
วก.นวมินทราราชชินีมุกดาหาร
วท.บานแพง
วท.นครพนม
รวมจํานวน (คน)

สาขาวิชา
การโรงแรม
ปวส. 1
ปวส. 2
12
9
12
9

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส. 1
ปวส. 2
16
7
32
14
48
21
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สถานศึกษา
วท. สกลนคร
วก. นวมินทราชินี
มุกดาหาร
วท. บานแพง
วท. นครพนม
รวมจํานวน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2559
สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยียานยนต
เทคโนโลยีการกอสราง
การจัดการสํานักงาน
ป 1
ป 2
ป 1
ป 2
ป 1
ป 2
ป 1
ป 2
10
9
12
16
4
14
16
12
14
-

คอมพิวเตอรธุรกิจ
ป 1
ป 2
-

24

24
24

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

25

12

14

12

151

16

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

-

4

20
20
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากร พัฒนาผูสอนใหมีวุฒิตรงตามสาขาและเพียงพออยางตอเนื่อง
เปาประสงค 1. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
2. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาบุคลากรดานทักษะวิชาชีพ ภาษา และทักษะการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีวุฒิที่ตรงสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นรอยละ 5
3. จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
กลยุทธ
กลยุทธ พัฒนา
บุคลากรใหมีวุฒิที่
เพิ่มขึ้น
ผูรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1. โครงการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญ ดานทักษะวิชาชีพ
3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน

จํานวนครูที่ไดรับการ
พัฒนา รอยละ 5
จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา รอยละ 5
จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา รอยละ 5
4. โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย บุคลากร จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
ใหมีสมรรถนะวิชาชีพ ใหสอดคลองกับ THAILAND การพัฒนา รอยละ 80
4.0
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

200,000

ป 2561

400,000

งบประมาณ
ป 2562
600,000

600,000

600,000

100,000

150,000

150,000

150,000

150,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

510,000

600,000

700,000

700,000

700,000

1,250,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

ป 2560

830,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ป 2563

ป 2564
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและตางประเทศ
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในระดับตางๆ
2. สงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครือขายที่ทําความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ
2. จํานวนเครือขายที่สงเสริมสนับสนุน ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ
กลยุทธ
กลยุทธ สราง
เครือขายความรวมมือ
ดานการศึกษา
ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ สงเสริม
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร
ภายในและ
ตางประเทศ
ผูรับผิดชอบ
สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1. โครงการประชุมเพื่อทํากรอบความรวมมือเพื่อ
ครบทุกสาขา
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. โครงการทําความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้ง
ครบทุกสาขา
ใน และตางประเทศ
1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหนวยงาน
การศึกษา ในประเทศ
รอยละ 5 ของสาขาวิชา
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหนวยงาน
การศึกษา ในตางประเทศ

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รวม

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

50,000

250,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

50,000

350,000

100,000

500,000

ป 2563

ป 2564

100,000

600,000

100,000

700,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมยกระดับคุณภาพผูเรียน และเพิ่มปริมาณผูเรียน
เปาประสงค 1. เพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย
4. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย
3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ
4. จํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้น
5. ผานการประเมินคุณภาพภายในตนสังกัด ในระดับดี
กลยุทธ
กลยุทธ สงเสริม
ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน และเพิ่ม
ปริมาณผูเรียน
ผูรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1. โครงการรับสมัครนักศึกษา
2. โครงการประกันคุณภาพ
3. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
4. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน
5. โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ผานการประเมินใน
เกณฑดี
จํานวน 3 จังหวัด
ออกนิเทศรอยละ 80
ของนักศึกษา
รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

20,000
10,000

30,000
20,000

40,000
30,000

50,000
40,000

50,000
40,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11,000
50,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

15,000
60,000

20,000
70,000

ป 2563

ป 2564

20,000
80,000

20,000
90,000
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(ตอ)
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

6. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และหลักสูตรนานาชาติ
7. โครงการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฐาน
สมรรถนะ ของสถาบัน
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ
จํานวนของสาขาที่จัดทํา
หลักสูตร
รอยละ 80 ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร

100,000

ป 2561

200,000

งบประมาณ
ป 2562
200,000

200,000

200,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

60,000

80,000

100,000

100,000

100,000

301,000

505,000

ป 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

560,000

ป 2563

590,000

ป 2564

600,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
เปาประสงค 1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และทันสมัย
2. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย
3. มีหลักสูตรตามความตองการของสถานประกอบการ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร ใหมี
ความหลากหลาย 2. โครงการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
และสอดคลองกับ
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฐาน
ความตองการของ สมรรถนะ
สถานประกอบการ ของสถาบัน
ผูรับผิดชอบ
รวม
อาชีวศึกษาบัณฑิต
กลยุทธ พัฒนา

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รอยละ 80 ผูเขารวม
โครงการฯ
จํานวนของสาขาที่จัดทํา
หลักสูตร
รอยละ 80 ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร

100,000

ป 2561

200,000

งบประมาณ
ป 2562
200,000

200,000

200,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

60,000

80,000

100,000

100,000

100,000

ป 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ป 2563

ป 2564
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
เปาประสงค 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอประสานงานรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกตอง
2. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ เรงรัดพัฒนา 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
2. โครงการสํารวจ โครงสรางพื้นฐานดาน
การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การศึกษา
ผูรับผิดชอบ
3. กิจกรรมพัฒนา ครู/อาจารย เพื่อสรางสื่อการ
สอน ON LINE ภาษาไทย และตางประเทศ
สํานักอํานวยการ
4. โครงการอบรมบุคลากรการใชงานระบบ
สารสนเทศ ของสถาบัน
5. โครงการเสริมสรางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน ที่ทันสมัย E-Learning และ Application

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รอยละ 60 การใช
ระบบสารสนเทศ
มีระบบฐานขอมูลที่
ทันสมัย
ครูมีสื่อการสอนที่
ทันสมัยครบทุกคน
รอยละ 80 ของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
จํานวนของผูที่เขารวม
โครงการฯ

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

-

-

60,000

80,000

100,000

100,000

100,000

50,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

50,000

-

ป 2563

ป 2564

-

-
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(ตอ)
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

6. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
ควบคุมดูแลและลดความเสี่ยงของนักเรียน
นักศึกษา
8. โครงการพัฒนารวบรวมแหลงคนควาเพื่อการ
วิจัย และนวัตกรรม
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวนของผูที่เขารวม
โครงการฯ
จํานวนของผูที่เขารวม
โครงการฯ
ไดระบบสืบคนขอมูล

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

30,000

40,000

ป 2563

ป 2564

50,000

50,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการเงินเพือ่ การศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนใหทันสมัยและเพียงพอตอสาขาวิชาที่เปดสอน
เปาประสงค 1. จัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวชี้วัด

1. มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย
2. มีครุภัณฑอุปกรณการเรียนที่เพียงพอแตละสาขาวิชา

กลยุทธ
กลยุทธ จัดหา
ครุภัณฑที่ทันสมัย
และเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
ผูรับผิดชอบ
อาชีวศึกษาบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1. โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณการเรียนที่
ทันสมัยและเพียงพอของสถาบัน
2. โครงการสงเสริม พัฒนาการจัดทําอุปกรณการ
เรียนการสอน
3. โครงการระดมทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ ใน
การจัดการศึกษาของสถาบัน
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวนสาขาที่ไดรับการ
สนับสนุน
จํานวนอุปกรณการเรียน
ที่จัดทําขึ้น
จํานวนบัญชีที่ขึ้น
ทะเบียน

500,000

ป 2561

600,000

งบประมาณ
ป 2562
700,000

800,000

900,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

30,000

40,000

-

-

-

630,000

840,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

ป 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ป 2563

ป 2564
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุน สงเสริมทุนในการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค 1. สนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ
2. สงเสริมการใหทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ
3. พัฒนาการวิจัยของบุคลากรของสถาบันอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและตีพิมพ
2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมการศึกษาวิจัยและตีพิมพ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ สนับสนุน
1. โครงการสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
สงเสริมทุนในการวิจัย ของ สถาบันฯ ฉ. 2
ทั้งในและตางประเทศ 2. โครงการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู
ผูรับผิดชอบ
ศูนยวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ

3. โครงการพัฒนาการวิจัยและการกระตุนให
บุคลากร ผลิตผลงานวิจัย
4. สงเสริมการวิจัยสูระดับนานาชาติ
5. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รอยละ 10 ของจํานวน
อาจารยประจําสาขา
จํานวนของการวิจัยรอย
ละ 10 อาจารยประจํา
สาขา
รอยละ 80 ของ
อาจารย
ระดับปริญญาตรี
รอยละ 10
รอยละ 50 ของจํานวน
วิจัย

200,000

ป 2561

300,000

งบประมาณ
ป 2562
400,000

500,000

600,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000
30,000

150,000
40,000

200,000
50,000

250,000
50,000

300,000
50,000

ป 2560

470,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

580,000

750,000

ป 2563

910,000

ป 2564

1,070,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 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
ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

รอยละ 80 ผูเขารวม

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

รอยละ 80 ผูเขารวม

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

รอยละ 80 ผูเขารวม
รอยละ 80 ผูเขารวม

20,000
50,000

30,000
60,000

40,000
70,000

50,000
80,000

60,000
100,000

รอยละ 80 ผูเขารวม
รอยละ 80 ผูเขารวม

30,000
50,000

40,000
50,000

50,000
50,000

60,000
50,000

60,000
50,000

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแก
นักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบัน

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตรี
2. โครงการพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม
และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. โครงการสงเสริม และพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. โครงการกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5. โครงการสงเสริม สนับสนุน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการสถาบันคุณธรรม
7. โครงการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

รอยละ 80 ผูเขารวม

ผูรับผิดชอบ
สํานักพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

20,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

30,000

40,000

ป 2563

ป 2564

50,000

50,000
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(ตอ)
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใน ชุมชน และสถานศึกษา
9. โครงการกีฬาสัมพันธ
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

เปาหมาย
รอยละ 80 ผูเขารวม
รอยละ 80 ผูเขารวม

ป 2560
50,000

ป 2561
50,000

50,000 60,000
370,000
440,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

งบประมาณ
ป 2562
50,000

70,000
510,000

ป 2563

ป 2564

80,000
580,000

100,000
670,000

50,000

50,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 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
งบประมาณ
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ สงเสริม
บุคลากรใหมีเวทีใน
การแสดงความรู
ความสามารถทาง
วิชาการและ
นวัตกรรม
ผูรับผิดชอบ
ศูนยวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ

1. โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม

2. โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรูใหม
3. โครงการประชุมวิชาการ วิชาชีพ สถาบันฯ ฉ. 2
4. โครงการสงเสริมการเขารวมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ
5. โครงการยกระดับคุณภาพดานการวิจัย
นวัตกรรม
6. โครงการจัดตั้งวารสารวิชาการในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
รวม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

จํานวนของผลงาน
รอยละ 80 ของนักศึกษา
รอยละ 80 ของนักศึกษา
รอยละ 80 จํานวน
ผูเขารวม
รอยละ 10
ของสาขาวิชา
จํานวนผูเขารวม
เผยแพรวารสารได รอย
ละ 80

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

50,000
100,000

50,000
120,000

50,000
150,000

50,000
200,000

50,000
300,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

410,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

440,000

480,000

540,000

650,000
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพของคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถาบัน ชุมชน รวมทั้งการบริการชุมชน
เปาประสงค 1. สงเสริมใหสถาบัน ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และบริการ
2. ใหการบริการชุมชนดานอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. พัฒนาอาชีพ สงเสริมการสรางรายไดใหแกชุมชน
ตัวชี้วัด

1. จํานวนการใหบริการแกชุมชน
2. จํานวนของชุมที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. จํานวนอาชีพที่ใหบริการ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ สงเสริมการ
มีสวนรวมระหวาง
สถาบัน ชุมชน
รวมทั้งการบริการ
ชุมชน
ผูรับผิดชอบ
สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดย
การมีสวนรวมของสถานประกอบการและชุมชน
2. โครงการพัฒนาอาชีพ และการสรางรายไดแก
ชุมชน
3. โครงการคายอาสาพัฒนา รวมกันทั้ง 4 วิลัย

จํานวนผูเขารวมประชุม

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รวม

จํานวนอาชีพที่สราง
รายได
จํานวนการใหบริการ

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

100,000

120,000

150,000

150,000

150,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

250,000

280,000

320,000

230,000

240,000

100,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

100,000

100,000

ป 2563

ป 2564

-

-
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แผนยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ระยะ 5 ป (2560-2564)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ป 2560-2574 (ระยะ 15 ป)
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเขมแข็งสรางงานในพื้นที่
เปาประสงค 1. สรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
2. สงเสริม พัฒนาวิชาชีพใหมีทักษะเพื่อสรางแรงงานในพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
2. จํานวนสาขาวิชาชีพที่ทําการพัฒนาและสงเสริม
3. จํานวนการมีงานทําของนักศึกษาในพื้นที่
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

กลยุทธ สราง
เครือขายความรวมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อความเขมแข็ง
สรางงานในพื้นที่
ผูรับผิดชอบ
สํานักยุทธศาสตร
และความรวมมือ

1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ
และ เอกชน
2. โครงการทําความรวมมือในการจัดการเรียนการ
สอนรวมกันของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. โครงการสงเสริมสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการสงเสริมการมีงานทําในพื้นที่

จํานวน MOU

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

รวม

จํานวนสถาน
ประกอบการที่เขารวม
จํานวนสถาน
ประกอบการที่สนับสนุน
จํานวนการมีงานทําใน
พื้นที่

ป 2560

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

50,000

50,000

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

170,000

170,000

120,000

120,000

50,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

50,000

50,000

ป 2563

ป 2564

50,000

50,000

50,000
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ภาคผนวก

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
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คณะจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา 2560 – 2564
1. ดร.มนูญ แกวแสนเมือง
2. นายยอดชาย พลหาญ
3. นายวิชติ สงวนไกรพงษ
4.
5.
6.
7.
8.

วาที่พันตรีเศรษฐพงษ สาลีโส
นายสถิต สําราญสุข
นางสุภาพร แดนกาไสย
นางปาริชาติ โอชโร
นายวิษณุกรณ ทองฤทธิ์

9. นางสาววลีลักษณ ภูรัพพา
10. นางสาวปยธิดา อุนอาสา
11. นางเกศิณี ซื่อสัตย
12. นายปยะ ศิริขันธ
13. นายสมนึก สิงหไพราช
14. นายธิติชนม สุมา
15. นายปญญา เชื้อคําจันทร
16. นายกิรติ พลหาญ
17. นางสาวพรทิพย มาลีลัย
18. นางสาวอรวรรณ เนียมพันธ
19. นางสาวชุลีพร ตนสวรรค
20. นายณัฐวุฒิ เกตวงษา
21. นางสาวญาณิศา เวียงสมุทร
22. นางสาวพัชรี ไชยศรีสุทธิ์
23. นางสาวจารุวรรณ ดวงภักดี
24. นางสาวคุณัญญา เจริญศรี
25. นางสาววารุณี อารีเอื้อ
26. นายอีดิธ นามประกาย
27. นายเมืองมนต เนตรหาญ
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รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบานแพง
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
หัวหนางานวางแผนฯ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร
เจาหนาที่งานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เจาหนาที่งานวางแผนฯ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาวิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร
อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชินีมุกดาหาร
อาจารยสาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อาจารยสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
อาจารยสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
เจาหนาที่สถาบันฯ
เจาหนาที่สถาบันฯ
เจาหนาที่สถาบันฯ
เจาหนาที่สถาบันฯ
เจาหนาที่สถาบันฯ
เจาหนาที่สถาบันฯ
ผูจัดการบริษัทโตโยตามุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาตร และความรวมมืออาชีวศึกษา
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1. นายธานินทร ผะเอม
2. นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ
3. ดร.มงคล ตันสุวรรณ
4. นายตรีภพ ชินบูรณ
5. ดร.กิตติรัตน กุลตังวัฒนา
6. นายอธิพงศ หิรัญเรืองโชค
7. นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธ
8. นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์

สํานักยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา

วิทยากร
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานหอการคามุกดาหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

