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ส่วนที่ 1 บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและ
ภูมิภำค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจั ย สร้ำงนวัต กรรม จัด กำรองค์ ควำมรู้เพื่ อกำรพั ฒ นำอำชีพ และคุณ ภำพชีวิตของ
ประชำชน
7. ส่งเสริม/พั ฒ นำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคงและก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ

อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีภำรกิจหลักและภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรและส่งเสริมกำรศึกษำ ตำมที่กฎหมำยกำหนด และมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ทำหน้ำที่รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (พ.ร.บ. กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 35 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546
มำตรำ 17)
2. มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดย
คำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพ.ศ. 2546 ข้อ 1)
2.1 จัดทำข้อเสนอแนวนโยบำยแผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ
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2.2 ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
2.3 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
2.5 ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชนรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร
2.6 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
2.8 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและดำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย
2.9 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน”
1.1 พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ
1.2 เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
1.4 จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น
1.7 ลดกำรออกกลำงคัน
1.8 ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
1.9 สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ
1.10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
1.11 จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้
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มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุค
สมัยอย่ำงมีคุณภำพ”
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
2.5 พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง
2.6 ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
2.7 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำ
และกีฬำ
ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
2.8 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
2.9 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
2.11 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์(Project Based Learning และกำร
ประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด (Constructionism)
- วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวถลำง
2.13 จัดกำรเรียนกำรสอน English Programและ Mini English Program ด้ำน
อำชีวศึกษำ
2.14 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคุณภำพครู
2.15 กำ ห น ด ม ำ ต ร ฐ ำ น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอำชีวศึกษำ
2.16 พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ
2.17 พัฒนำระบบนิเทศภำยใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐำนะ
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ
3.2 นำระบบ ICT มำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
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3.3 บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
- ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห ำ ค รูจ้ำ ง ส อ นและใบประกอบวิชำชีพ
- สร้ำงขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร
3.4 ป้อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ปัญ ห ำ ย ำ เ ส พ ติดในสถำนศึกษำ
3.5 จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ / ท รัพ ย ำ ก รอย่ำงเหมำะสม
- ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก
3.6 กระจำยอำนำจกำรบริหำรงบประมำณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ
4.2 เพิ่มกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ
4.3 ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
นักศึกษำ พัฒนำครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ
มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
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โครงกำรปีแห่งกำรพัฒนำคุณภำพและควำมเข้มแข็งอำชีวศึกษำ พุทธศักรำช 2561
ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
1.โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2.โครงกำรเงินอุดหนุนพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำโรงเรียนเอกชน
3.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมภำรกิจพื้นฐำน
4.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
5.โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
6.โครงกำรพัฒนำกำลังคนรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
1.โครงกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้ำนคุณภำพมำตรฐำนให้มีสมรรถนะ
และควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
2.โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
3.เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน
4.โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
5.โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง
6.โครงกำรพัฒ นำระบบกำรประเมินและกำรประกัน คุณ ภำพอำชีวศึกษำแบบออนไลน์สู่
มำตรฐำนสำกล (APACC)
7.โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
8.โครงกำรควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ
9.โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
10.โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อเป็น ศูนย์กลำงด้ำนอำชีวศึกษำของภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11.โครงกำรควำมร่วมมือผลิตกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองกำรผลิตและบริกำรใน 10
กลุ่มอุตสำหกรรม
12.โครงกำรขยำยและยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
13.โครงกำรผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
14.โครงกำรผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
15.โครงกำรทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
16.โครงกำรเงินอุดหนุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
17.โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำไทยประเทศไทย
18.โครงกำรพัฒ นำมำตรฐำนกำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนเทคโนโลยี นวัตกรรม (Innovative
Technology) ให้พร้อมก้ำวสู่ Thailand 4.0
19.โครงกำรพั ฒ นำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสู งและอุตสำหกรรมแห่ งอนำคตในพื้น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ
1.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
2.โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำ
สู่ตลำดแรงงำน (Fix it center)
3.โครงกำรอำชีวะพัฒนำ
4.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed)
5.โครงกำรเงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
6.โครงกำรเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
7.โครงกำรเงิ น อุ ด หนุ น กิ จ กรรมองค์ ก ำรวิ ช ำชี พ พำณิ ช ยกรรม ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์
อำนวยกำร และอำชีพเฉพำะทำง
8.โครงกำรเงินอุดหนุนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชน
9.โครงกำรเงินอุดหนุนเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีวศึกษำและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน
โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ
10.โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะวิชำชีพผู้เรียนอำชีวศึกษำ
11.โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
1.โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
2.โครงกำรเงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท
3.โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพอำชีวศึกษำ
4.โครงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย
5.โครงกำรพั ฒ นำอำชี พ ต่ อ ยอดอำชี พ ประชำกรวัย แรงงำน กลุ่ ม เป้ ำหมำยพิ เศษ และ
ผู้สูงอำยุ
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
7.โครงกำรเงินอุดหนุนทุนเฉลิมรำชกุมำรี
8.โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
9.โครงกำรอำชีวะ (พระดำบส)
10.โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
11.โครงกำรเงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพตำมแนวพระรำชดำริ
2.โครงกำรจัดอำชีวศึกษำเพื่อคนพิกำร
3.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4.โครงกำรเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสื่อบริกำรของนักเรียนพิกำร
5.โครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ
6.โครงกำรปลูกจิตสำนึกรักษำทรัพยำกรป่ำไม้
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7.โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชำยฝั่งที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
8.โครงกำรอำชีวะพัฒนำค่ำนิยมไทย : เกษตรกรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
9.โครงกำรป้องกันและแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในเยำวชนคนพันธุ์ R
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
1.โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.โครงกำรจ้ำงครูวิชำชีพผู้ทรงคุณค่ำ
3.โครงกำรเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวครูโรงเรียนเอกชน
4.โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำตอบแทนครูที่สอนนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเอกชน
5.โครงกำรเงินอุดหนุนตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชน
6.โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ
7.โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
8.โครงกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้วิช ำชีพบริกำรประชำชนเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุ R-Radio
Network
9.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
10.เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
11.โครงกำรเงิน อุ ด หนุ น ค่ ำบ ำรุงสมำชิก วิท ยำลั ย นั ก บริห ำรกำรศึก ษำช่ำงเทคนิ ค แผน
โคลัมโบ
12.โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
13.โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร
14.โครงกำรพัฒ นำสื่อดิจิทัลด้ำนอำชีพและละวิชำชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
15.โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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ยุทธศำสตร์และนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 หมวด 5 ที่กำหนดว่ำ รัฐต้อง
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนกำรศึกษำชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ของชำติ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมโลก ปลูกฝั งให้ ผู้ เรีย นมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย มีระเบียบวินั ยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) กำหนด
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพและสั ง คมไทยสู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมนำควำมรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนำจิตใจ ควบคู่กับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีควำมรู้พื้นฐำนเข้มแข็ง มี
ทักษะชีวิต พัฒนำสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรพร้อมก้ำ วสู่โลก
ของกำรทำงำนและกำรแข่งขันอย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงและพัฒนำกำลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพำะในกำร
สร้ำงสรรค์น วัตกรรมและองค์ควำมรู้ ส่งเสริมให้ คนไทยเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
จั ด กำรองค์ ค วำมรู้ทั้ งภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และองค์ค วำมรู้ส มั ย ใหม่ ตั้ งแต่ ระดั บ ชุ ม ชนถึ งประเทศ
สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
จำกข้ อ กฎหมำยและบริ บ ทที่ ส ำคั ญ ข้ ำ งต้ น สถำบั น กำรอำชี ว ศึ ก ษำภำค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ 4 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสถำบันฯ
ให้สอดคล้องกับภำรกิจของประเทศและภำรกิจของกระทรวง ได้แก่ เจตนำรมณ์และนโยบำยของ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ยุทธศำสตร์อำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ 2561 และยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำสถำบั น กำรอำชี ว ศึ ก ษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในกำรจัดกำรศึกษำตรงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และควำมสำคัญ
ด้ำนมิติควำมสัมพันธ์ สภำพท้องถิ่น และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่และอำชีพ ยุทธศำสตร์ กำร
ประสำนควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำของรัฐ สถำนศึกษำเอกชน และ
สถำนประกอบกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำง ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทุกระดับและ
ประเภทวิชำชีพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ กำลังคนในทุกระดับด้ำนกำรอำชีวศึกษำโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อผลิ ตและพั ฒ นำกำลั งคนด้ำนวิช ำชีพ ทุก ระดับ ฝี มื อ และให้ โอกำสทำงกำรศึ กษำ
ส ำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป รวมทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญำตรี ส ำยเทคโนโลยี ห รื อ สำยปฏิ บั ติ ก ำรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมเชื่อมั่น ในตนเอง มีคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะชีวิตและวิช ำชีพ
สนองควำมต้องกำรกำลั งคนในกำรพัฒ นำประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
2. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีกำรผลิต เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น
โดยผ่ำนกำรวิจัย และเป็นศูนย์กลำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำทำงวิชำกำรกำรผลิต โดย
ร่วมมือกับ
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องค์ ก รภำครั ฐ เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สื บ สำนประเพณี ค่ ำนิ ย มที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำไทยอย่ำงหลำกหลำย
3. เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 กำรจัดทำแผน
เชิ งนโยบำย เป้ ำ หมำย ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คนอำชี ว ศึ ก ษำของสถำบั น กำร
อำชีวศึกษำด้ำนกำรกำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิตและแผนพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำภำยใน
สถำบั น ฯ เพี่ อ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ คุ ณ ภำพผู้ ส ำเร็จ อำชี ว ศึ ก ษำเป็ น ส ำคั ญ โดยมุ่ งปรับ ปรุงปั จ จั ย
สนับสนุนให้เกิดคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1) สำรสนเทศสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำกำลังคนในระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ควำมสำคัญกับครูและผู้บริหำรซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูน
ขีดควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ย นแปลง เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำน
ประกอบกำร โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำน
4) เตรียมควำมพร้อมกำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซีย นในส่วน
ของกำร ตั้ งรั บ และเชิ งรุ ก ได้ แ ก่ กำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถทำงภำษำและสมรรถนะก ำลั งคน
อำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล
นโยบำยระดับชำติ
กฎหมำยวำดวยกำรศึกษำแหงชำติบัญญัติใหมีคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพื่อ
ควบคุมดู แลจั ดกำรอำชีว ศึกษำรวมทั้งใหกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝกอบรมวิช ำชีพเปนไปตำม
กฎหมำย วำดวยกำรอำชีวศึกษำซึ่งกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพนั้นถือเปนกระบวน
กำรผลิ ต พั ฒ นำก ำลั งคน เพื่ อ ใหประชำชนสำมำรถประกอบอำชี พ โดยอิ ส ระและพึ่ งตนเองได
ประกอบกับพระรำชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหมีสถำบันกำรอำชีวศึกษำซึ่งเป็นสถำนศึกษำของรัฐที่จัด
กำรศึกษำระดับปริญญำและเปนนิติบุคคลในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยมี
กำรจัดกำรอำชีว ศึก ษำที่ดำเนิน กำรอยำงเปนเอกภำพในดำนนโยบำยมีกำรกระจำยอำนำจไปสู
ระดับ ปฏิบ ัต ิซึ ่ง ท ำใหกำรจั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำและกำรฝกอบรมวิ ช ำชี พ ในทุ ก ระดั บ มี คุ ณ ภำพ
ประสิทธิภำพเกิดผลสำเร็จแกประชำชนโดยเฉพำะนักเรียน-นักศึกษำอันจะเปนกำรสอดคลองกับ
นโยบำยและกำรจัดกำรศึกษำของรัฐตำมกฎหมำยวำดวยกำรศึกษำแหงชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุงเนนกำร
พัฒนำกำลังแรงงำนใหมีควำมรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรำงกำรผลิตและบริกำรบนฐำน
ควำมรูและเศรษฐกิจสรำงสรรคโดย
1) พัฒนำกำลังแรงงำนในภำคเกษตรโดยจัดระบบกำรศึกษำเพื่อสรำง เกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีควำมรูควำมสำมำรถดำนกำรเกษตรที่ใชควำมรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยำงครบวงจรทั้ง กำร
จั ดหำพื้ น ที่ ท ำกำรเกษตรตำมควำมถนั ด มีแ หลงทุน สนั บ สนุ น และมีทั ก ษะควำมรู ด ำนธุรกิจ และ
กำรตลำดควบคูกับกำรสรำงจิตสำนึกและแรงจูงใจใหเยำวชนเขำสูอำชีพเกษตรกรรมอยำงมีศักดิ์ศรี
เพื่อใหภำคกำรเกษตรเปนฐำนกำรผลิตที่มั่นคงของประเทศ
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2) สนับสนุนกำรผลิตและพัฒ นำนักวิจัย ผูสรำงและพัฒนำนวัตกรรมในสำขำตำงๆ
สรำงเครือขำยนักวิจัยทั้งในและตำงประเทศตลอดจนตอยอดสู กำรสรำงสรรคนวัตกรรมระดับสูง
เชื่อมโยงองคควำมรูใหมกับภูมิปญญำวัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรำงสรรคเพื่อเพิ่มมูลคำและคุณคำ
ของสินคำและบริกำรที่สำมำรถใชประโยชนในเชิงพำณิ ชยหรือเชิงสังคมโดยใหควำมสำคัญในกำร
พัฒ นำกำรเรียนรู ดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับกำร
อำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและระดับอุดมศึกษำอยำงตอเนื่องและเชื่อมโยงกันเปนระบบ
รวมทั้งกำรสงเสริมทักษะกำรเรียนรูดำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอยอดไปสูเศรษฐกิจสรำงสรรค
3) พั ฒ นำก ำลั งคนแรงงำนระดั บ กลำงโดยเนนกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนตำมแนว
ทฤษฎี กำรเรียนรูเพื่อสรำงสรรคดวยปญญำกำรสรำงแรงจูงใจปลูกฝงคำนิยมในกำรเรียนสำยอำชีพ
และกำรประกอบอำชีพอิสระกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนอำชีว ศึกษำใหผูเรียนมีสมรรถนะในกำร
ประกอบอำชีพ ที่เชื่อมโยงกับ กลุ มอุตสำหกรรมเปำหมำยและสอดคลองกับ ควำมเชี่ยวชำญของ
สถำนศึกษำรวมทั้ งสรำงเครือ ขำยกำรผลิ ตและพั ฒ นำก ำลั งแรงงำนกับ ภำคสวนตำงๆโดยเฉพำะ
สถำนประกอบกำรสถำบันเฉพำะทำงควบคูกับกำรสรำงเครือขำยกำรเรียนรูนำนำชำติ
4) จั ดทำกรอบคุณ วุฒิ แหงชำติโดยสรำงระบบควำมเชื่อมโยงระหวำงคุณ วุฒิ ทำง
กำรศึกษำตำมระดับกำรเรียนรู กับคุณวุฒิวิชำชีพตำมระดับควำมสำมำรถที่สอดคลองกับควำมตอง
กำร กำลังคนที่เทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลเพื่อใหแรงงำนมีสมรรถนะและมีเสนทำงควำมกำวหน
ำใน วิชำชีพที่ชัดเจนตลอดจนสนับสนุนกำรเตรียมควำมพรอมรองรับกำรเปดเสรีด้ำนแรงงำนภำยใต
กรอบควำมรวมมือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอยำงเปนรูปธรรม
5) เตรียมควำมพรอมคนไทยในกำรรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเขำมำพรอม
กับกำรเขำออกของแรงงำนอยำงเสรีสรำงโอกำสและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของไทยในกำรออกไป
ทำงำนตำงประเทศยกระดับทักษะดำนอำชีพและทักษะดำนภำษำ
6) เรงปรับ ปรุงกำรบริห ำรจั ดกำรแรงงำนขำมชำติใหเปนระบบทั้ งกำรจัดระเบียบ
แรงงำนเพื่อกำรพัฒนำฝมือ กำรดึงดูดแรงงำนที่มีควำมรู และทักษะสูงเขำมำทำงำนในประเทศกำร
พัฒ นำระบบฐำนขอมูลของแรงงำนขำมชำติใหมีประสิทธิภ ำพและนำไปใชในกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนไดอยำง เปนรู ป ธรรมรวมทั้งกำรจัด บริกำรทำงสั งคมใหกับ แรงงำนขำมชำติตำมควำม
เหมำะสมและ เปนธรรม
7) จัดใหมีกำรวำงแผนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษยในองคกรภำครัฐอยำงเปนระบบ
และ ตอเนื่องสรำงควำมชัดเจนในบทบำทและภำระงำนของขำรำชกำรพนักงำนและลูกจำงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ ำพกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐใหมีประสิทธิภำพสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหำรงำน
บุคคลใหเอื้อตอกำรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลของภำครัฐ
นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ กำรพัฒนำกำลังคนกำรมีส่วนร่วมของกำรอำชีวศึกษำ
สภำนิติบัญญัติแหงชำติไดมีกำรลงมติเลือกให พลเอกประยุทธจันทรโอชำเปนนำยก
รัฐมนตรีซึ่งมี ผ ลตั้งแตวัน ที่ 24 สิ งหำคม 2557 เปนตนมำ โดยคณะรัฐ บำลของพลเอกประยุทธ
จันทรโอชำ ไดมีกำรแถลงนโยบำยคำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกรที่ 12 กันยำยน
2557 ซึ่งมีแนวทำงเรื่องตำงๆ จำแนกเปน 11 ดำน ที่อำศัยแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
วำดวยกำรเขำใจเขำถึงและพั ฒ นำตำมแนวพระรำชดำริของ พระบำทสมเด็จ พระเจำอยู หั ว มำ
เปนหลักสำคัญใชปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนควำมพอดี พอสมพอควรแกฐำนะควำมมี
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เหตุ มีผล และกำรมีภูมิคุมกันมำเปนแนวคิดใชแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติฉบับที่ 12
โดยจำกแนวทำงทั้ ง 11 ดำนของรั ฐ บำลนั้ น มี ข อมู ล ที่ เกี่ ย วของกั บ กำรด ำเนิ น งำนทำงดำน
อำชีวศึก ษำจะเกี่ยว ของทั้ง ทำงตรงและทำงออมทั้งในดำนกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดหลักสูตรกำร
บริกำรทำงดำนกำรศึกษำและอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหกำลังคนมีปริมำณที่เพียงพอและศักยภำพสอดคล
องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในดำนตำงๆ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสรำงโอกำสกำรเขำถึงบริกำรของรัฐ
1.1) ในระยะเฉพำะหนำจะเรงสรำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยไดที่มั่นคงแกผูที่
เข้ำสูตลำดแรงงำนรวมทั้งสตรีผู ดอยโอกำสและแรงงำนขำมชำติที่ถูกกฎหมำยพรอมทั้งยกระดับ
คุณภำพแรงงำนโดยใหแรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเขำถึงกำรเรียนรูและพัฒนำทักษะฝมือแรงงำนในทุก
ระดับอย่ำงมีมำตรฐำนทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและกำรดำเนินกำรระหวำงหนวยงำนของรัฐกับเอกชน
เพื่อให้ตรงกับควำมตองกำรของพื้นที่และของประเทศโดยรวมนอกจำกนี้จะสงเสริมใหแรงงำนนอก
ระบบเขำสูระบบที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น
1.2) เตรียมควำมพรอมเขำสูสังคมผูสูงอำยุเพื่อสงเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีงำน
หรือกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อสรำงสรรคและไมกอภำระตอสังคมในอนำคตโดยจัดเตรียมระบบกำร
ดูแลในบำน สถำนพักฟนและโรงพยำบำลที่เปนควำมรวมมือ ของภำครัฐภำคเอกชน ชุมชนและ
ครอบครัวรวมทั้ง พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลังสำหรับกำรดูแลผูสูงอำยุ
1.3) เตรี ย มควำมพรอมเขำสู สั ง คมที่ มี ค วำมหลำกหลำยเนื่ อ งจำกกำรเขำสู่
ประชำคมอำเซียน โดยสรำงควำมเขมแข็งและควำมพรอมแกแรงงำนไทยและรวมพัฒนำระบบควำม
คุมครองทำงสังคมของแรงงำนอำเซียน
1.4) จัดระเบียบสังคมสรำงมำตรฐำนดำนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลให
แก่ เจำหนำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไปโดยใชคำนิยมหลัก 12 ประกำรตำมนโยบำยของคณะ
รักษำควำมสงบแหงชำติที่ไดประกำศไวแลว
2) กำรศึกษำและเรียนรูกำรทะนุบำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
2.1) จัดใหมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยใหควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำใน
ระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพรอมกันเพื่อสรำงคุณภำพของคนไทยใหสำมำรถเรียนรูพัฒนำตน
ไดเต็มตำมศักยภำพประกอบอำชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีควำมใฝรูและทักษะที่เหมำะสมเปนคนดีมี
คุณธรรมสรำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรูโดยเนนกำรเรียนรูเพื่อสรำงสัมมำชีพในพื้นที่ลดควำมเหลื่อม
ล้ำและพัฒ นำกำลังคนใหเปนที่ตองกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในดำนกำรเกษตรอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจบริกำร
2.2) ในระยะเฉพำะหนำจะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณสนั บ สนุ น
กำรศึกษำใหสอดคลองกับควำมจำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำและปรับปรุงและ
บูรณำกำรระบบ กำรกูยืมเงินเพื่อกำรศึกษำใหมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มโอกำสแกผูยำกจนหรือดอย
โอกำสจัดระบบกำร สนับสนุนใหเยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอก โรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดใหมีคูปองกำรศึกษำเปนแนวทำงหนึ่ง
2.3) ใหองคกรภำคประชำสั ง คมภำคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น และ
ประชำชนทั่วไปมีโอกำสรวมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึงและรวมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและ
กำรเรีย นรูกระจำย อ ำนำจกำรบริห ำรจัดกำรศึก ษำสู สถำนศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำและองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นตำม ศักยภำพและควำมพรอมโดยใหสถำนศึกษำสำมำรถเปนนิติบุคคลและ
บริหำรจัดกำรไดอยำงอิสระ และคลองตัวขึ้น
2.4) พัฒนำคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมกำรเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสำมำรถมีควำมรู้
และทักษะใหมที่สำมำรถประกอบอำชีพไดหลำกหลำยตำมแนวโนมกำรจำงงำนในอนำคตปรับ
กระบวนกำรเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณำกำรควำมรูและคุณธรรมเขำดวย
กัน เพื่อให้ เอื้อตอกำร พัฒ นำผูเรียนทั้งในดำนควำมรูทักษะกำรใฝเรียนรูกำรแกปญหำกำรรับฟง
ควำมเห็ นผู อื่นกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเปนพลเมืองดีโดยเนนควำมรวมมือระหวำงผู
เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
2.5) สงเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชนเพื่อสรำงแรงงำนที่มี
ทักษะโดยเฉพำะในทองถิ่น ที่มีควำมตองกำรแรงงำนและพัฒ นำคุณ ภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให
เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
2.6) พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำม
เป็นครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอนนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสม
มำใชในกำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ เปนเครื่อ งมือ ชวยครูห รือ เพื่อ กำรเรีย นรู ด วยตนเองเชนกำรเรียน
ทำงไกลกำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตนรวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่ สะทอน
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผูเรียนเปนสำคัญ
2.7) สนับสนุนกำรเรียนรูภำษำตำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบำนและ
วัฒ นธรรมสำกลและกำรสรำงสรรคงำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสำกล เพื่อเตรียมเขำสูเสำหลัก
วัฒนธรรมของ ประชำคมอำเซียนและเพื่อกำรเปนสวนหนึ่งของประชำคมโลก
2.8) ปลูกฝงคำนิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพเพื่อ
เปดพื้นที่สำธำรณะใหเยำวชนและประชำชนไดมีโอกำสแสดงออกอยำงสรำงสรรค
3) กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
3.1) ดูแลเกษตรกรใหมีรำยไดที่เหมำะสมดวยวิธีกำรตำงๆ เชนกำรลดตนทุนกำร
ลิตกำรชวยเหลือในเรื่องปจจัยกำรผลิตอยำงทั่วถึงกำรชวยเหลือเกษตรกรรำยยอยตลอดจนถึงกำรใช
กลไกตลำดดูแลรำคำสินคำเกษตรประเภทที่รำคำผิดปกติใหสูงขึ้นตำมสมควร
3.2) ชักจูงใหนักทองเที่ยวตำงชำติเขำมำเที่ยวในประเทศไทยสรำงสิ่งจูงใจและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยำกำศกำรทองเที่ยวสงเสริมกำรทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลง
ทองเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเดนรวมกั น หรื อ จั ด เปนกลุ ม ไดเชนกลุ ม ธรรมชำติ ประวั ติ ศ ำสตร
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญำทองถิ่นและสุขภำพเชนน้ำพุรอนธรรมชำติทั้งจะใหเชื่อมโยง กับผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนำจำกวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนำแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและ
แหลงทองเที่ยวใหมโดยเนนกำรใหควำมรูและเพิ่มมำตรฐำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กำร
ควบคุมสินคำและบริกำรใหมีคุณภำพรำคำเปนธรรมตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวกในดำนตำงๆ แก
นักทองเที่ยว
3.3) ในระยะยำวพัฒนำโครงสรำงพื้นฐำนดำนกำรขนสงและคมนำคมดำนคมนำ
คมทำงบก เพื่อลดเวลำในกำรเดินทำงของประชำชนและเพื่อใหมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐำนให
รัฐบำล
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ตอไปทำตอไดทันที ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกำร พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมกำรบินของประเทศกำร
ซอมบำรุงอำกำศยำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใหบริกำรขนสงทำงอำกำศใหมีคุณภำพ
ไดมำตรฐำนในระดับสำกลและดำนกำรคมนำคมทำงน้ำ โดยพัฒนำกำรขนสงสินคำทำงลำน้ำและ
ชำยฝงทะเลเพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศตลอดจนผลักดันใหทำเรือในลำน้ำ เจำพระยำ
และ ปำสักมีกำรใชประโยชนในกำร ขนสงสินคำภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับทำเรือแหลมฉบัง
รวมทั้งกำรขุดลอกรองน้ำลึก
3.4) ในดำนเกษตรกรรมดำเนินกำรใน๒เรื่องใหญคือ กำรปรับโครงสรำงกำรผลิต
สินคำ เกษตรใหสอดคลองกับควำมตองกำรดวยวิธีกำรตำงๆ เชนกำรแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละ
ชนิดและกำรสนับสนุนใหสหกรณของกลุ มเกษตรกรที่ผลิตสินคำเกษตรเพิ่มบทบำทในฐำนะผู ซื้อ
พืชผลจนถึงกำรแปรรูปและกำรสงออกไดแลวแตกรณีเพื่อใหสหกรณเปนผูคำขำยสินคำเกษตรรำย
ใหญอีกรำยหนึ่งซึ่งจะชวยคำนอำนำจของกลุมพอคำเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีควำมสมดุลมำกขึ้น
3.5) ในดำนอุ ต สำหกรรมสงเสริ ม กำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมที่ ส อดคลองกั บ
ศักยภำพพื้นฐำนของประเทศเชนสงเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ำจนถึง
ปลำยน้ำโดยกำรพัฒนำ วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตใหมีคุณภำพไดมำตรฐำนและเปนมิตร กับสิ่ง
แวดลอมสงเสริมกำรพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อสรำงมูลคำเพิ่มใหแกอำหำรไทยบนฐำนควำมรูควำมคิด
สรำงสรรคและภูมิปญญำ สงเสริม กำรวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคำสินคำเกษตรและแกไขป
ญหำที่สำคัญของประเทศเปนตน สงเสริม อุตสำหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงสงเสริมอุตสำหกรรม
ที่ใชกำรออกแบบและสรำงสรรคและ สงเสริม อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
ปรับกระบวนกำรผลิตสูระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
3.6) เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผูประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม
ให้ เขมแข็ ง สำมำรถแขงขัน ไดอยำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพโดยกำรเพิ่ ม องคควำมรู ในดำนกำรปรับ ปรุง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค
กรปรั บ โครงสรำง กลไกกำรสนั บ สนนุ แ ละกำรขั บ เคลื่ อ นวิส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดยอม
ให้เปนระบบและมีเอกภำพที่ชัดเจนทั้งในดำนกำรเขำถึงแหลงเงินทุนและบริกำรทำงกำรเงินและกำร
ลงทุนสำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด ยอมกำรพัฒนำผลิตภัณฑและบริกำรกำรตลำดและ
โอกำสในกำรลงทุนในตำงประเทศ
3.7) สงเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิ จดิจิทัล ใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยำงจริงจังซึ่งจะทำใหทุกภำคเศรษฐกิจกำวหนำไปไดทันโลกและสำมำรถแขงขันในโลก
สมัยใหมได ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรคำผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮำรดแวร ผลิต
ภัณฑซอฟตแวร อุปกรณสื่อสำรดิจิทัล อุปกรณโทรคมนำคมดิจิทั ลและกำรใชดิจิทัลรองรับกำรให
บริกำรของภำคธุร กิจ กำรเงิน และธุรกิจบริกำรอื่นๆ โดยเฉพำะอยำงยิ่งภำคสื่ อสำรและบันเทิ ง
ตลอดจนกำรใชดิ จิ ทั ล รองรั บ กำรผลิ ต สิ น คำ อุ ต สำหกรรมและกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สรำงสรรค
ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหนวยงำนที่รับผิดชอบ โดยตรงใหดูแลและผลักดันงำนสำคัญของ
ประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยำงจริงจัง
4) กำรสงเสริมบทบำทและกำรใชโอกำสในประชำคมอำเซียน
4.1) เรงสงเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกำรคำกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียน
และขยำยควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบำนโดยใชประโยชนจำกโครงขำยคมนำคม
ขนสงและโทรคมนำคมที่เชื่อมโยงระหวำงกันของอำเซียนระบบกำรออกใบรับรอง/ใบอนุญำตผำน
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ระบบอิเล็กทรอนิกสกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอำเซียนรวมทั้งกำรสนับสนุนกำรใช้
ประโยชนจำกควำมตกลงทำงกำรคำกำรลงทุนภำยใตกรอบควำมรวมมือในระดับทวิภำคีและพหุ
ภำคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยำยกำรจัดทำขอตกลงกำรยอมรับรวมกันของสินคำดำนกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนโดยให ควำมสำคัญตอสินคำที่ประเทศไทยมีศักยภำพสูงโดยเฉพำะกลุ มสินคำ
อุปโภคและบริโภครวมถึงกำรปรับ กฎเกณฑกำรคำและระบบพิธีกำรศุลกำกรใหสะดวกลดขั้นตอน
ตำงๆหรือยกเลิกขั้นตอนบำงเรื่องและปรับระบบภำษีและกำรอำนวยควำมสะดวกอื่นๆเพื่อดึงดูดให
มีกำรคำกำรลงทุนของภูมิภำค ไดในที่สุด
4.2) พั ฒ นำศัก ยภำพในกำรแขงขั นของผู ป ระกอบกำรไทยทุ กระดั บโดยสอด
คลองกับขอตกลง ในกำรเคลื่อนยำยในดำนสินคำบริกำรกำรลงทุนแรงงำนฝมือและปจจัยกำรผลิตต
ำงๆ
ทีเ่ ปดเสรีมำกขึ้นโดยเฉพำะกลุมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมของไทยใหสำมำรถแข
งขันไดรวมทั้งสำมำรถดำเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบกำรในประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อนำไปสูควำม
เชื่อมโยงกับหวงโซอุปทำน ตลำดโลกไดโดยเฉพำะอยำงยิ่งฐำนกำรผลิตสินคำหลำยชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขำไป ลงทุนขยำยฐำนกำรผลิตในประเทศอื่นในอำเซียนมำเปนเวลำนำน
แลวตลอดจน กลุมกำรผลิตที่ผปู ระกอบกำรของไทยเตรียมที่จะขยำยฐำนกำรผลิตเพิ่มเติมอีกหลำย
ชนิดซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐำน กำรผลิตสินคำคุณภำพหลำกหลำยเพื่อขำยในตลำดตำงๆ ไดมำก
ขึ้นทั้งในอำเซียนและในตลำดโลกและเปนกำรชวยเหลือประเทศเพื่อนบำนในกระบวนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม
4.3) พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเขำสูประชำคมอำเซียน
ทั้งแรงงำน วิชำชีพแรงงำนมีทักษะและแรงงำนไมมีทักษะโดยกำรเรงรัดและขยำยผลกำรใชระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพให เกิดผลในทำงปฏิบัติโดยคำนึงถึงควำมเปนเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝมือแรงงำน
และมำตรฐำนวิชำชีพใน 8 กลุมที่มีขอตกลงกำรเปดเสรีในอำเซียนควบคู่ ไปกับกำรวำงแผนดำนกำร
ผลิตใหเพียงพอกำรยกระดั บ ฝมือแรงงำนในกลุ มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช
แรงงำน
เขมขนกำรสงเสริมกำรพัฒนำ ระบบกำรทดสอบมำตรฐำนฝมือแรงงำนเพื่อใชในกำร
ประเมินคำจำงแรงงำน
4.4) เรงพั ฒ นำควำมเชื่ อ มโยงดำนกำรขนสงและระบบโลจิ ส ติ ก สภำยใน
อนุภูมิภำคและภูมิภ ำค อำเซียนโดยเรงขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนกำรพัฒนำควำมรวม
มือทำงเศรษฐกิจ นอนุ ภู มิภ ำคลุ มแมน้ำโขง 6 ประเทศ(GMS) แผนพั ฒ นำเขตเศรษฐกิจ สำมฝำย
อิน โดนี เซี ย -มำเลเซีย -ไทย(IMT-GT) แผนควำมรวมมื อทำงเศรษฐกิ จอิ ระวดี -เจำพระยำ-แมโขง
(ACMECS) แผนควำมรวมมือแหง อำวเบงกอล สำหรับควำมรวมมือหลำกหลำยสำขำวิชำกำรและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แมบทควำมเชื่อมโยงใน อำเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนให
ควำมเชื่อมโยงดำนกำรขนสงและระบบโลจิสติกสในอำเซียนสัมฤทธิ์ผลได อยำงเปนรูปธรรม
4.5) พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจำกกำรพัฒนำดำนกำรคำชำยแดนและ
โครง ขำยกำร คมนำคมขนสงบริเวณประตู ก ำรคำหลั ก ของประเทศเพื่ อ รองรั บ กำรเชื่ อ มโยง
กระบวนกำรผลิตและกำรลงทุนขำมแดนโดยปรับปรุงโครงขำยระบบถนนพัฒ นำระบบ National
Single Window(NSW) และสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำและกำรขนสงสินคำขำมแดนอยำงต
อเนื่องโดยในระยะแรกให้ ควำมสำคัญ กับดำนชำยแดนที่สำคัญ 6 ดำน ไดแก ปำดังเบซำรสะเดำ
อรัญประเทศแมสอดบำนคลองลึกและบำนคลองใหญซึ่งจะทำใหระบบขนสงและโลจิสติกสสำมำรถ
เชื่อมโยงกับประเทศ
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เพื่อนบำนไดอยำงมีประสิทธิภำพและรองรับปริมำณกำรเดินทำงและกำรขนสงที่คำดวำจะเพิ่มขึ้น
จำกกำรเขำสูประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
5) กำรพัฒนำและสงเสริมกำรใชประโยชนจำกวิทยำศำสตรเทคโนโลยีกำรวิจัยและ
พัฒนำและนวัตกรรม
5.1) เรงเสริ ม สรำงสั ง คมนวั ต กรรมโดยสงเสริ ม ระบบกำรเรี ย นกำรสอนที่
เชื่อมโยงระหวำงวิทยำศำสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศำสตรและคณิตศำสตรกำรผลิตกำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยงระหวำงกำรเรียนรูกับกำรทำงำนกำรใหบุคลำกรดำนกำรวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนในภำคเอกชนและกำรใหอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดยอมมีชองทำงได
เทคโนโลยีโดยควำมรวมมือจำกหนวยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ
5.2) สงเสริมใหโครงกำรลงทุนขนำดใหญของประเทศ เชน ดำนพลังงำนสะอำด
ระบบรำง ยำนยนตไฟฟำกำรจัดกำรและขยะใชประโยชนจำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒ นำและ
นวัตกรรมของไทยตำมควำมเหมำะสมไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจำกตำงประเทศสงเสริมกำรใช
เครื่องมือวัสดุ และสินคำอื่นๆ ที่เปนผลจำกกำรวิจัยและพัฒนำภำยในประเทศในวงกวำงโดยจัดใหมี
นโยบำยจัดซื้อจัดจำงของภำครัฐที่อำนวยเพื่อสรำงโอกำสกำรพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศในกรณีที่
จำเปนจะ ตองจั ดซื้อวัส ดุอุป กรณหรือเทคโนโลยีจำกตำงประเทศจะใหมีเงื่อนไขกำรถำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสำมำรถพึ่งตนเองไดในอนำคตดวย
ยุทธศำสตรกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนของประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่
สอง(พ.ศ.2552– 2561)
ส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำในฐำนะฝำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรรวม
ภำครั ฐ และ เอกชนเพื่ อ วำงแผนผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คน (กรอ.ศธ.)ไดด ำเนิ น กำรศึ ก ษำ
เอกสำรรำยงำน และผลกำรวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของในชวง 5 ปที่ ผ ำนมำ (พ.ศ.2557-2551) รวมทั้ ง
ดำเนินกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำควำมตองกำรกำลังคนเพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
ของประเทศโดยมู ล นิ ธิ สถำบั น วิ จั ย เพื่ อ กำรพั ฒ นำประเทศไทย (TDRI) กำรสั ง เครำะห
เอกสำรรำยงำนกำรวิจัยและยกรำง ยุทธศำสตรและมำตรกำรดำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนเสนอ
คณะกรรมกำรรวมภำครัฐ และเอกชนเพื่อวำงแผนผลิตและพัฒนำกำลังคน (กรอ.ศธ.) กำรสัมมนำ
รับฟงควำมคิดเห็นรำงยุทธศำสตรปรับปรุงแกไขและนำเสนอตอสภำกำรศึกษำคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 ธัน วำคม 2553 โดยมี มติ เห็ น ชอบในหลั ก กำรยุท ธศำสตรกำรผลิ ตและพั ฒ นำกำลั งคนของ
ประเทศในชวงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 เพื่อใหหนวยงำนที่เกี่ยว
ของนำไปจัดทำแผนปฏิบัติกำรใหเกิดผลในทำงปฏิบัติ ตอไปโดยกำหนดวิสัยทัศน์เปำหมำย กรอบ
กำรดำเนินงำนและยุทธศำสตรสำคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน
ระบบกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนของประเทศมีควำมสอดคลองกับควำมตอง
กำรและมี ประสิทธิภำพในกำรเสริมสรำงกำรพัฒนำประเทศอยำงยั่งยืนสำมำรถแขงขันไดกับนำนำ
ประเทศ โดยควำมรวมมือของทุกภำคสวน
2. เป้ำหมำยปี พ.ศ.2561
2.1 มีกรอบคุณวุฒิแหงชำติ(NationalQualificationFramework:NQF) และมี
กำรพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแหงชำติ
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2.2 มี ก ำรจั ด ตั้ ง สถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ เพื่ อ กำรรั บ รองสมรรถนะควำมรู
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ
2.3 ขยำยกำรศึกษำระบบทวิภำคี สหกิจศึกษำและกำรฝกงำนใหมำกขึ้นโดยมี
สัดสวนผูเรียนในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำเปนรอยละ 30 ของผูเรียนอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
2.4 สัดสวนผูเรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้นโดยมีสัดสวนผูเรียนอำชีวศึกษำ : สำมัญ
ศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเปน 60:40
2.5 กำลังแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำขึ้นไปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65
และมีสมรรถนะทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำน
2.6 ผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอปตั้งแตป 2554
3. กรอบกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนโดย
3.1 กำหนดทิศทำงควำมตองกำรกำลังคนและสรำงระบบควำมรวมมือจำกทุก
ภำค สวน ทั้งกลุมอำชีพสมำคมวิชำชีพสถำนประกอบกำร/องคกรผูใชสถำบันกำรศึกษำศูนยฝกอำ
ชีพ/ผูผลิต
3.2 พัฒนำกรอบคุณวุฒิแหงชำติเพื่อรับรองควำมรูเชิงวิชำกำรสมรรถนะวิชำชีพ
ของผู สำเร็จ กำรศึกษำในทุกระดับ /ประเภทกำรศึกษำและคุณ วุฒิ วิช ำชีพ พรอมจัดตั้งองคกรเพื่ อ
รับรอง สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนอำชีพตลอดจนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพครูอำจำรยผู
บริหำร และสถำบันกำรศึกษำ
3.3 พัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพรอมกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพเพื่อจูง
ใจให ผู เรี ย นเลื อ กเรี ย นตำมควำมถนั ด ควำมสนใจควำมตองกำรของตนเองตลำดแรงงำนและ
ยุทธศำสตร พัฒนำประเทศ
3.4 พัฒ นำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเนนกำรฝกปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู ในงำน
อำชีพโดย ขยำยระบบทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำรฝกหัดงำนอำชีพรวมทั้งสนับสนุนกำรทำงำนควบคู
กำรเรียน เพื่อสงเสริมกำรใฝเรียนรูตลอดชีวิต
3.5 เพื่ อใหบรรลุ วิ สั ยทั ศ นเปำหมำยและกรอบกำรดำเนิ น งำนดั งกลำวจึงได
กำหนด ยุทธศำสตรและมำตรกำรดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปกำรเรียนรูดำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
ยุทธศำสตรที่ 2 : พัฒนำคุณภำพกำลังคนทุกระดับ
ยุทธศำสตรที่ 3 : เรงผลิตและพัฒนำกำลังคนดำนอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตรที่ 4 : ผลิตและพัฒนำกำลังคนดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้ ง สำขำขำดแคลนและจ ำเปนตอกำรพั ฒ นำ
ประเทศ
ยุทธศำสตรที่ 5 : พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของกำลังแรงงำน
ยุทธศำสตรที่ 6 : เสริมสรำงควำมยั่งยืนใหกับภำคกำรผลิตและบริกำรที่
เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำกำลังคน
ยุทธศำสตรที่ 7 : เสริมสรำงควำมเขมแข็งของครูคณำจำรยและผูบริหำร
ยุทธศำสตรที่ 8 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใหมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตรที่ 9 : สรำงระบบควำมรวมมือและเครือขำยในกำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคน
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นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำ ขอปวำรณำตัวที่จะทำงำนร่วมกัน
กับทุกท่ำนในกระทรวงศึกษำธิกำร โดยขอเชิญชวนผู้บริหำรทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค หลับตำ
นึกย้อนอดีตเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรำ จนเป็นเหตุให้รัฐบำลชุดนี้เข้ำมำทำงำน ถือว่ำ
เป็นกำรเข้ำมำในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อมำยุติควำมขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของ
กำรศึกษำนั้น ถือว่ำเป็นพื้นฐำนของกำรปฏิรูปในทุกเรื่อง เริ่มจำกกำรปฏิรูป 11 ด้ำนของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ เพรำะกำรปฏิรูปกำรศึกษำจะเป็นพื้นฐำนของควำมยั่งยืนในกำรปฏิรูปประเทศซึ่ง
ต้ อ งใช้ เ วลำนำนและมี แ ผนงำนทั้ ง ในระยะเร่ ง ด่ ว น ระยะปำนกลำง ระยะยำว งำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะเช่นกันด้วย ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักว่ำห้วง
เวลำนี้ไม่ใช่ห้วงเวลำปกติที่ทุกคนจะทำงำนแบบปกติ แต่ต้องทำงำนแข่งกับเวลำ ขอให้ละทิ้งควำม
ขัดแย้งและหันมำมองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลำนของเรำ เพื่อปฏิรูปงำนด้ำนกำรศึกษำ อันจะ
ส่งผลให้ลูกหลำนของเรำมีชีวิตที่สดใสและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ ต่อ จำกนี้ อำจจะ
ต้องรบกวนเวลำทุกคนมำกขึ้น เพรำะมีงำนเร่งด่วนที่จะต้องทำ มีงำนที่ต้องกำรผลลัพธ์มำกขึ้นและ
เร็วขึ้น โดยภำยหลังรับ ฟังนโยบำยแล้ว ขอให้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรแปลงนโยบำยไปสู่แผนงำนใน
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของตนเอง
จุดเน้นและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. กระแสพระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง
กว่ำ ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี”
2. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี
1) ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน 2559 ให้มำกที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำล
ต่อไป
2) ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ
3) ปรับ ลดภำระงำนที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตำรำแต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ตำรำต้องคุ้มรำคำ
5) ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนทำ เข้ำทำงำน AEC ให้ทัน
ปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหำว่ำงงำน และปัญหำสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข
7) ใช้สื่อกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดควำมเหลื่อมล้ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
9) นำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
1. นโยบำยทั่วไป
1.1 กำรจัดทำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่
- ต้องเข้ำใจจุดหมำยว่ำทำเพื่ออะไร
- ต้องวำดภำพงำนลงในรำยละเอียดให้เห็นว่ำ อะไรคืองำนหลัก แล้วมี
งำนรองอะไรบ้ำงที่ต้องทำเพื่อให้ บ รรลุ งำนหลัก อะไรที่ต้องทำก่อน
อะไรที่ ต้องทำที่หลัง
- ต้องมี ฐำนข้อมูล ที่แน่ น เช่น จะผลิ ตนั กศึกษำอำชี วะ ต้องรู้ว่ำตลำด
ต้องกำรสำขำอะไรบ้ำง แต่ละสำขำ ต้องกำรกี่คน ฐำนข้อมูลที่ดีจะทำ
ให้กำรวิเครำะห์แม่นยำ
1.2 กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
- หำปัญหำที่ผ่ำนมำทำไมทำไม่สำเร็จ เช่น ปัญหำอยู่ที่อำยุของนักเรียน
ปัญหำอยู่ที่ครู ปัญหำอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อม เพรำะ
บำงครัง้ ไม่สำมำรถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว
1.3 แผนงำน/โครงกำรพระรำชดำริ
- โครงกำรอะไรบ้ ำ งที่ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วข้ อ งหรือ รับ ผิ ด ชอบ
โดยตรง
- โ ค ร ง ก ำ ร ไห น เป็ น ด ำ ริ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ใด ท ำ แ ล้ ว แ ล ะ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงไร
1.4 งบประมำณ
- โดยเฉพำะงบลงทุนให้วำงแผนโครงกำรในงบลงทุนในไตรมำสแรกมำเลย
- กำรเสนองบกลำงให้เฉพำะที่จำเป็นเท่ำนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรทำ
แผนงำนโครงกำรบำงอย่ำงไม่ต้องใช้งบประมำณใช้งบปกติที่ได้รับ และ
กำรปรับแผนงำนที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในงำนบำงโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรงบประมำณข้ำมแท่ง ก่อนไป
บูรณำกำรกับสำนักงบประมำณ
1.5 เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร
- จัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ นำเทคโนโลยีเข้ำมำช่ว ย
(กำรประชุ มทำงไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพื่ อใช้ในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในองค์กร สำมำรถถ่ำยทอดคำสั่งไปยังหน่วยรองได้อ ย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว สำมำรถรำยงำนเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
- ทุ ก หน่ ว ยต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนกำรประชำสั ม พั น ธ์ ทั้ งเสมำสนเทศ และ
ประชำสนเทศ
1.6 อำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
- เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหำรถูกกล่ำวหำ ,
กำรรวมตัวกันต่อต้ำนผู้อำนวยกำรโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอำเจียน
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ยกชั้นโรงเรียนถูกขู่วำงระเบิด เกิดวำตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไปกำหนด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (อำจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทำกำรซักซ้อม)
อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด
- ใครต้อง Take Action
- กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ระยะสั้น และระยะยำวทำอย่ำงไร
- กำรรำยงำนด่วน ฯลฯ
1.7 กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม
- ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ำมำร่วมกำหนด
หลักสูตร
- กำรรับนักเรียนเข้ำไปทำงำนขณะที่ยังศึกษำอยู่ กำรรับนักเรียนเมื่อจบ
กำรศึกษำ
1.8 จะให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำงๆ ของแต่ละ
แท่งเข้ำทำงำน
- ทบทวนบทบำทหน้ำที่
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกพอเพียงหรือไม่
1.9 โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
- ผลลัพธ์ที่ต้องกำร เนื้อหำต้องสัมพันธ์กับเวลำ
1.10 ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร
1.11 ให้มีกำรนำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง
- ปัจจุบัน ได้ดำเนินกำรศูนย์ศึกษำทำงไกล (DL Thailand) ให้บูรณำกำร
เข้ ำ กั บ สถำนี วิ ท ยุ เพื่ อ กำรศึ ก ษำกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (ETV) และ
เครือข่ำยของอุดมศึกษำโดยใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร เพื่อใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำ กำรเสมำสนเทศ และกำรประชำสนเทศ
1.12. ให้ควำมสำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ
1.13. ให้ควำมสำคัญกับบรรยำกำศในกำรทำงำน
- ให้ควำมสำคัญกับกำรประดับธงประจำพระองค์ของพระรำชวงศ์ไทย
และธงชำติไทยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำต่ำงๆ
- ควำมสะอำดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- กำรรักษำควำมปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
1.14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู
- เพื่อให้ครูมีเวลำทุ่มเทให้กับกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนอย่ำงจริงจัง
1.15. กำรประเมินเพื่อควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้ง
ควำมรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต
1.16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำทิ
- โครงกำรเร่งรัดกำรขับเคลื่อนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยเฉพำะโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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1.17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรนำเด็กนักเรียน ครู ออก
นอกห้องเรียน
- สำมำรถดำเนินกำรได้ หำกเป็นกำรทัศน ศึกษำหรือเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ เช่น รำอวยพร กำรแสดง
- ไม่มีนโยบำยให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหำร
นโยบำยด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ)
1. กำรเปลี่ยนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะ
มำกยิ่งขึ้น
- ทวิ ศึ ก ษำ เป็ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ร่วม กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และสำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย จบแล้ว ได้วุฒิ กำรศึกษำ 2 ใบ
สำมำรถออกไปประกอบอำชีพ
- ควำมร่ ว มมื อ กับ สถำนประกอบกำร เป็ น กำรจัด กำรศึก ษำระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรและสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบกำรศึกษำ
แล้ว สำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที
- กำรลดเรื่องกำรทะเลำะวิวำท เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย
- ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง
- ให้โอกำสนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เพื่อเป็นกำรสร้ำงนิสัยใน
กำรรักกำรประกอบอำชีพ กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน ควำมมั่น ใจตนเอง และมองถึง
อนำคตข้ำงหน้ำ
2. กำรทำให้วิทยำลัยอำชีวะมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
- ให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
- กำรจัดกำรศึกษำด้ำนปิโตรเคมี
- กำรท่องเที่ยว โรงแรม อำหำร มัคคุเทศก์
- กำรจัดหลักสูตรเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณู ปโภค และอื่นๆ
เช่น กำรเปิ ดสอนหลั กสู ต รเกี่ย วกับ ระบบรำง หลั กสู ตรกำรซ่ อมแซมยุท โธปกรณ์ และ
หลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน
3. จัดกำรศึกษำอำชีวะมำตรฐำนสำกล
- กำร จัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน รวมทั้งจีน
ญี่ ปุ่ น เก ำ ห ลี แ ล ะ ยุ โร ป บ ำ งป ร ะ เท ศ ได้ แ ก่ อั งก ฤ ษ เด น ม ำ ร์ ก เย อ ร มั น
นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ)
1. กำหนดบทบำทกำรผลิตนักศึกษำให้ชัดเจน ตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศ
ของแต่ละสถำบัน เพื่อลดควำมซ้ำซ้อน
2. Outcome ที่สถำบันอุดมศึกษำควรมี เช่น กำรวิจัยพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรม
ทีเ่ กิดจำกทรัพยำกรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศ
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3. สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ ทำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กำรสอนแบบแจกลูก
สะกดคำโดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำร สมอง (BBL)
- กำหนดเป้ ำหมำยให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่ำน
คล่องเขียนคล่อง เป็นต้น
2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน
- กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ เช่น ต้องมีฐำนข้อมูลเรื่องนี้
หำกเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตำมดูแล และหำกเด็กออกไปทำงำนที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียน
ต่อในสถำนศึกษำของ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- กำรลดเวลำเรียน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข แต่ไม่ใช่
เวลำเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภำระหรือเพิ่มกำรบ้ำนให้นัก เรียนอีก
- ไม่ใช่กำรเรียนเพื่อมำสอบอย่ำงเดียว
- ต้องสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมำกกว่ำ
ท่องจำ
4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก
- กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) อย่ำงจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ
5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
- ใช้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล DLTV และผ่ำน ICT ด้วย DLIT
6. กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน
- กำรประเมิน ครู/นั กเรียน/โรงเรียน หำควำมสมดุล ระหว่ำงกำรควบคุ มคุณ ภำพ
กำรศึกษำกับภำระงำนของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกำรคัดสรรครู ผู้บริหำร กำร
ประเมิน วิทยฐำนะให้ เหมำะสม อำจจัดโมบำยทีมจำกส่วนกลำง เพื่อลดภำระครูหรือนำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
7. กำรดูแลรักษำสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
- ควรจัดให้มีระบบในกำรดูแลรักษำสิ่งของทั้งหมดอย่ำงแน่นหนำ ไม่ว่ำจะเป็นอำคำร
สถำนที่ ยำนพำหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่ำงๆ ประกอบด้วย
1) ระบบกำรจั ด หำ-แจกจ่ ำย โดยจะต้ อ งมี ต รรกะ-มี เหตุ มี ผ ลในกำรแจกจ่ ำย ไม่ ใช่
แจกจ่ำยตำมควำมเสน่หำ จะทำให้เกิดกำรเลียแข้งเลียขำกัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี
2) ระบบกำรซ่อมบ ำรุง ควรตั้งทีมเฉพำะขึ้นมำเพื่อบำรุงดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องทุก
วงรอบกำรใช้งำน พร้ อมทั้ งมี กำรรำยงำนผลกำรตรวจด้ วย โดยเฉพำะยำนพำหนะจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้กำรบำรุงรักษำมีควำมต่อเนื่อง
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3) กำรจำหน่ำย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. กำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร
- ให้ควำมสำคัญกับกำรบรรจุ โยกย้ำย เลื่อนตำแหน่ง วิทยฐำนะ
- กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูจำนวนกว่ำล้ำนล้ำนบำท ขณะนี้ได้มีกำรวำงแนวทำงและ
จัดระบบแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ร่วมกับธนำคำรออมสิน แล้ว จึงขอฝำกให้ครูใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน
ขอให้ครูพยำยำมลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้จ่ำยให้กับ
ลูกกหลำนของตัวเองด้วย
9. กำรขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ
- ปลู กฝั งกำรคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ ถูกที่ แก่นักเรียน นิสิ ตนั กศึ กษำในทุ ก
ระดับกำรศึกษำและทุกสังกัด
- ขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่ งทั่วประเทศ
โดยมอบ สพฐ.ศึกษำรำยละเอียดเพื่ อหำแนวทำงขยำยโครงกำรธนำคำรขยะให้
ครบทุกโรงเรียนภำยในปี 2558
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย)
1. กำรจั ดกำรศึกษำเพื่อ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และส่ งเสริมให้ ป ระชำชนที่ พ ลำด
โอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน
- ทั้งในระดับประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
- โดยจัดโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำยของ
สำนักงำน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
4. ดำเนิ น กำรปลู กฝั งและสร้ำงอุด มกำรณ์ ให้ นั ก ศึก ษำ กศน.และประชำชน มี ควำม
ตระหนักในควำมเป็นชำติ กระตุ้นให้เกิดควำมรักชำติ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
5. กำหนดให้ กศน.ตำบล เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมประสำนระหว่ำง บ้ำน
วัด โรงเรียน
6. พัฒนำคนทุกช่วงวัย
- โดยส่ งเสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส ำมำรถมี ค วำมรู้แ ละทั ก ษะใหม่ ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต
แนวทำงกำรทำงำน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงกำรทำงำน 3 ลักษณะ เพื่อ
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำข้ำงต้นทั้งหมด ได้แก่
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- ทำงำนแบบ Hit the Point กล่ ำวคือ งำนทุ กงำนต้องฉีกปัญ หำให้ ขำด ตีโจทย์ให้ แตก
ตลอดจนหำกิจเฉพำะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด
- ทำงำนแบบ Dynamic หมำย ถึงกำรขับเคลื่อนงำนตลอดเวลำ หยุดไม่ได้ เมื่อมีกำรสั่งงำน
ไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่ำงแน่นอน จะขับเคลื่อนงำน ดูแล และช่วยแก้ปัญหำ หำกงำนนั้นต้องข้ำม
แท่ง ก็จะต้องข้ำม อย่ำไปหยุดและจะไม่มีหยุด
- ทำงำนแบบ Lively คือ กำรทำงำนแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งกำรจะทำงำนแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงำน
ต้องมีควำมเข้ำใจเนื้องำนตรงกับเรำ จึงพยำยำมที่จะสร้ำงให้ทุกท่ำนเข้ำใจเนื้องำนที่จะทำ สร้ำงให้
เห็นประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่กำลังทำ เมื่อเข้ำใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เรำก็จะมีควำมสุข
ที่จะทำ เพรำะใจเรำจะไม่ต่อต้ำน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีควำมสุข และจะมีชีวิตจิตใจในกำรทำงำน
ทั้ ง นี้ ต้ อ งกำรให้ เกิด กำรขั บ เคลื่ อ นร่ว มกัน ทุ ก ระดั บ ชั้น ตั้ งแต่ผู้ บ ริห ำรองค์ก รหลั ก
ผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จนถึงผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำต่ำงๆ ที่
จะต้องขับเคลื่อนตำมกันไปทั้งหมด
การแถลงนโยบายด้านการศึกษา
ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ปรัชญา
“ปฺรชฺญา. ภูยส. ภูมิปัญญา เขตตํ”
“ปัญญา พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นําการผลิตและพัฒนากําลังคน”
อัตลักษณ์
“เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มากล้นจิตอาสา พัฒนาธรรมชาติ เปี่ยมสะอาดด้วย
คุณธรรม”
เอกลักษณ์
“สร้างสรรค์ฅนอาชีพ อย่างมีคุณภาพ”
คาขวัญ
“ฝีมือดี มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการทาผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนาชุมชนและประเทศ
3. สร้างศักยภาพในการให้ บริการวิชาการเพื่ อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม
4. ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทะนุบารุงศาสนา และศิลปะ
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา (Institute of Vocational Education) เป็ น สถาบั น
อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
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ที่ชานาญการปฏิบั ติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทานุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
“เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับแนวนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทางสถาบันจึงได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงรุก
การวิเคราะห์ SWOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันมีการระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกสถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี โดย
ร่วมกันกาหนดจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน( Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค/
ภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1. มีสาขาวิชาชีพหลากหลาย ครอบคลุ ม 1. บางสาขาวิ ช าชี พ ที่ ต ลาดแรงงานใน กลุ่ ม
ตามความต้ อ งการของประชาชนใน
จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งหรื อ ภาคอุ ต สาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ต้องการ มีผู้เรียนน้อย
2. มี ก ารก าห นดบ ทบาท ห น้ า ที่ แ ละ 2. การบริ ห ารบุ ค คลยั ง ไม่ เป็ น ไปตามความ
ภารกิจตามโครงสร้างที่ชัดเจน
ต้องการของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัด
3. บุคลากรมีเพียงพอครอบคลุมทุกสาขา 3. ความคุ้มค่าในการใช้สื่ อการเรียนการสอนยัง
วิชาชีพในการให้บริการทางการศึกษา
ไม่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
4. ให้ ก ารสนั บ สนุ น สื่ อ สิ่ งอ านวยความ 4. การให้ บ ริ ก ารสื่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
สะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
บ ริ ก ารแล ะความ ช่ ว ยเห ลื อ อื่ น ใด ท าง
ทางการศึกษา
การศึกษายังไม่ทั่วถึง
5. มี ก ารระดมงบประมาณจากทุ ก ภาค 5. มี ค วามแตกต่ า งด้ า นงบประมาณระหว่ า ง
ส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา
สาขาวิชาชีพของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัด
6. มี ก ารแบ่ ง อ านาจการบริ ห ารจั ด การ 6. ขาดการประสานงานในการบริห ารจัด การ
อย่างชัดเจนมีกฎหมายรองรับ
ระหว่างสาขาวิชา
โอกาส (O: Opportunities)
อุปสรรค (T: Threats)
1. เป็ น สั งค ม แ ห่ งก ารเรี ย น รู้ ส าข าวิ ช าชี พ 1. กระแสวัฒ นธรรมตะวันตกขัดแย้ง กับค่านิยม
หลากหลาย เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
ท า ง สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ อ า ชี พ ช่ า ง
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ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ฯลฯ
เป็นศูนย์รวมด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการบริการ
ครอบครัวอ่อนแอ ห่างเหินสถาบัน

โอกาส (O: Opportunities)(ต่อ)
อุปสรรค (T: Threats) (ต่อ)
2. (Hard ware Soft ware People ware)
2. ศาสนา ไม่เห็นความสาคัญในการศึกษา
3. มี ก ฎหมาย และนโยบายที่ ส นั บ สนุ น ด้ า น 3. ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ขาดมาตรการ
การศึกษาวิชาชีพโดยเฉพาะให้สูงขึ้น
บังคับใช้ทางกฎหมาย
4. มีศักยภาพการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ลุ่มน้า 4. การนานโยบายทางการศึกษามาใช้ไม่สามารถ
โขง (ภาวะการแข่งขัน)
ดาเนินการให้ตรงและรวดเร็วตามเจตนารมณ์
5. มีสถานประกอบการหลากหลายสาหรับการฝึก
ของกฎหมายการศึกษา
อาชีพ
5. ขาดความร่ว มมื อจากผู้ เรียน ในการพั ฒ นา
6. มีสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
เอกชน
อื่นให้ได้มาตรฐาน
6. ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ าอั งก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศมีน้อย ไม่ได้มาตรฐาน
7. การพัฒ นาทัศนคติและจิตบริการของอาชีพ
ช่างฝีมือยังมีน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณและคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
สนองความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ 1. สร้างพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ 3. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาการวิจัยสถาบัน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดระบบเครือข่ายการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ 1. พัฒนาการบริหารสถาบันให้มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมพัฒนานักวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกคน
ในสถาบัน
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ สงเคราะห์ เพื่อการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่สถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว
การเกษตรมีศักยภาพ”
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข้งของ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. จังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ
เป็นเลิศด้านกีฬา นาสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัว
โลก”
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
3. จังหวัดยโสธร
วิสัยทัศน์
“ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล”
ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จังหวัดอานาจเจริญ
วิสัยทัศน์
“ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเส้นทางการค้าสู่สากล”
ยุทธศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการชุมชนด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการค้าชายแดน และส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม
การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551
2. คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (กอศ.) ได้ ป ระกาศคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 ของ พรบ. การอาชีวศึกษา
2551 ที่กาหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทาได้โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
จัดทากฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม
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2555 และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยมีสถาบัน
การอาชีวศึกษาทั้งสิ้น จานวน 19 สถาบัน ประกอบด้วย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5
จานวน 5 สถาบัน
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1-3
จานวน 3 สถาบัน
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
จานวน 1 สถาบัน
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5
จานวน 5 สถาบัน
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4
จานวน 4 สถาบัน
6. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
จานวน 1 สถาบัน
รวม 19 สถาบัน
สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ 4 (Institute of Vocational
Education: Northeastern Region 4) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 1 ใน 19 สถาบัน ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 และกฎกระทรวงการรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมีที่ตั้งสานักงานสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (ชั่วคราว) อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และใน
ปัจจุบันนี้มี
นายลิขิต พลเหลา เป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด จานวน 7 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
7. วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
ข้อมูลทาเลที่ตั้ง
ที่ตั้งสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 632
หมู่ 4 บ้านทุ่งนาคา ถนนวาริน – พิบูล ตาบลบุ่งไหม อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
อาคารสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พื้นที่ใช้สอย 700 ตรม.
ประกอบด้วย
1. ห้องสานักงานสถาบัน
2. ห้องประชุม
3. ห้องนายกสภาสถาบัน
4. ห้องผู้อานวยการสถาบัน
5. ห้องน้าห้องส้วม
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ตารางแสดงจานวนบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
บุคลากรในวิทยาลัย
ลาดับ

ตาแหน่ง

1
2
3
3
4
5
6

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ (ครู)
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

วท.อบ วอศ.อบ วท.ดด

5
108
2
6
6
130
75
332

รวม
จานวน
5
35
19
473
6
3
35
32
98
39
338
44
403
142 1,388

วท.ศก วก.ศก วท.ยส วท.อจ

5
5
5
5
88
15
109 32
1 4
8
6
8
19
6
23
31
68
16
56
42
90
33
185 112 280 98

5
102
3
8
27
31
63
239

บุคลากรของสถาบันฯ
1 มีข้าร าชการ และบุ ค ลากร ร วมทั้ งสิ้น
ผู้บ ริ หาร นอกร าชการ

3

คน

ข้าราชการ

1

คน

ลูกจ้างประจา

-

คน

พนักงานราชการ

6

คน

ลูกจ้างชัว่ คราว

4

คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

3

คน

2 ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่ ว ยร าชการ

-

คน

3 ข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่ ว ยร าชการ

-

คน

สรุ ป มีบุคลากรทีป่ ฏิบัตริ าชการปัจจุบันจริง รวมทัง้ สิน้

17

คน จาแนกเป็ น

17

คน
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ราละเอียดข้อมูลพื้นฐานบุคลากรของสถาบันฯ
ที

ชื อ - สกุ ล

รวมทัง้ สิ้น

ร ะดั บ การ ศึ ก ษา

สาขาวิ ช าที จบ

เอก

โท

ตรี

ตากว่ าตรี

1

3

8

5

ก. ผู้บ ริ หาร สถาบั น (นอกร าชการ)

0

0

1 นายลิขิต พลเหลา

P

2 นายจิระวัฒน์ ชวลิต

P

3 นายวินัย จันทรเกษม

P

0

(ทีใ่ ช้ในการปฏิบัตงิ าน)
17
0

0
ค.อ.ม. (สาขาเครื่องกล)
ศศ.ม.วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์

ข. ข้าร าชการ (เฉพาะที มีค นคร อง)
1 นายประดิษฐ์ พาชื่น
ค. ลู ก จ้ างปร ะจา (เฉพาะที มีค นคร อง)
1

PH.D จาก MAGADH UNIVERSITY (INDIA)

P
0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

ไม่มี

2
3
4
ง. พนั ก งานร าชการ (เฉพาะที มีค นคร อง)
1 นางสาวนพรัตน์ ศรีชื่น

P

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

2 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์

P

บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)

3 นายบุญเพ็ง หนูกอง

P

วศ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสาร)

4 นางสาวศรัณยพัทธ์ อมรศักดิ์

P

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

5 นางสาวอ้อย กาลพัฒน์

P

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

6 นายฐิตนิ ันท์ สาลีวงค์

P

นิตศิ าสตร์บัณฑิต

จ. ลู ก จ้ างชั วคร าว (เฉพาะที มีค นคร อง)

0

0

4

0

4

1 นางบุญยู้ วงค์คาเหลา

P

ประถมศึกษาปีที่ 4

2 นายอลงกรณ์ แพงคาจันทร์

P

ประถมศึกษาปีที่ 6

3 นางสาวนันทนา ซื่อจริง

P

ค.บ.(ครุศสาตร์บัณฑิต)

4 นางสาวพัทรพร พิชัยกุล

P

ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว)

ฉ. ข้าร าชการ/ลู ก จ้ าง มาช่ ว ยร าชการ
1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

ไม่มี

2
3
ช. พนั ก งานจ้ างเหมาบริ การ
1 นายอาพวัน แพงคาจันทร์

P

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2 นายวินัย นุเล

P

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3 นายวิสุทธิวฒ
ั น์ ครุฑรักษา

P

ปวส.(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2560
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลาดับ

วิทยาลัย

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิ พ์
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
รวม
2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
2.2 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
รวม
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวม
5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.2 สาขาวิขาเทคโนโลยียานยนต์
5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
รวม
6 วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.1 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
รวม
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
7.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวม
รวมทัง้ สิน้

รหัสกลุม่ 57 ตกค้ าง

(คน)

รหัสกลุม่ 58 รหัสกลุม่ 59 รหัสกลุม่ 60
(คน)
(คน)
(คน)

รวม

6
6

19
19

19
19

25
11
36

69
0
0
11
0
80

0

0

9
13
8
30

8
29
12
49

17
42
20
79

4
4

6
6

9
9

11
11

30
30

0

2
2

21
21

26
26

49
49

0

8
8

7
8
15

18
8
4
30

33
16
4
53

0

2
1
3

18
18

13
19
32

33
20
53

10

38

112

184

344

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมายเหตุ

~ 34 ~
ตารางแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลาดับ

วิทยาลัย

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิ พ์
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลคอมพิวเตอร์
รวม
2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
2.2 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4.1 สาขาวิชาการบัญชี
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
รวม
5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.2 สาขาวิขาเทคโนโลยียานยนต์
5.3 สาขาวิขาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
รวม
6 วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.1 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
รวม
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
7.1 สาขาวิชาการบัญชี
7.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

รหัสกลุม่ 61
(แผนรับ)

หมายเหตุ

20
20
20
20
20
20
120
20
20
20
60
20
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
40
20
20
40
400

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนภูมิการบริหารสถาบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

~35~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทาเนียบสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

~36~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

~37~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทาเนียบผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

~38~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทำเนียบบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

~39~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

~ 40 ~

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

หน่วย : บาท

ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

1,543,499.77

8,587,244.42

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการงบประจา)

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.1โครงการผลิตพัฒนาเสริมสน้างคุณภาพชีวติ ครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

-

205,000.00

รายได้สถาบัน

งบลงทุน
1,214,000.00

-

-

-

-

125,000.00

-

-

-

-

5,649,969.62 17,324,713.81
5,649,969.62 7,042,809.62
384,894.00 1,732,734.00
2,237,460.62 2,282,460.62
380,565.00
380,565.00
2,647,050.00 2,647,050.00
125,000.00
125,000.00
-

1,214,000.00
1,214,000.00
-

-

-

5,782,899.54
5,542,899.54
240,000.00
-

-

-

205,000.00
205,000.00

1,214,000.00

1,214,000.00

1,543,499.77

4,239,399.77

1,543,499.77

3,999,399.77

-

-

240,000.00

-

-

-

205,000.00

205,000.00
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.3โครงการส่งเสริมการปฏิรป
ู อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผู้เรีนนด้วยคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะและความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

-

125,000.00

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
การอาชีวศึกษา

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน (รถตูโ้ ดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง)
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(รายการงบประจา)

-

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

3. แผนงานพื้นฐานด้ารการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ

-

125,000.00

โครงการผลิตพั ฒ นา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา

1,347,840.00
45,000.00

2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

-

1,392,840.00

โครงการผลงานวิจยั
เพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,078,200.00

-

-

-

-

1,078,200.00
1,078,200.00

-

-

-

-

144,805.00
144,805.00

-

-

-

-

1,731,999.65
1,731,999.65

1,078,200.00

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

144,805.00

144,805.00

5. แผนงานบูรณาการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาและการเรียนรูต้ ลอดชี วิต

5.1โครงการยกระดับมาตรฐานกาลังคนอาขีวศึกษาและ
เทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ

-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

-

1,731,999.65

1,731,999.65

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 41 ~
3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
2.คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป

22,628,777.39
7,975,537.39
665,637.39 บาท*
7,309,900.00 บาท

2.1 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(สถาบันฯ)
2.1.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 40)

2,228,000.00 บาท
1,139,200.00 บาท

2.1.2 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก

18,400.00 บาท

2.1.3 ค่าสมัครสอบคัดเลือก

36,800.00 บาท

2.1.4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

55,200.00 บาท
184,000.00 บาท

2.1.5 ค่าประกันของเสียหาย
2.1.6 ค่าคูม่ อื นักศึกษา

27,600.00 บาท

2.1.7 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา

27,600.00 บาท
105,600.00 บาท

2.1.8 ค่าใบแสดงผลการเรียน
2.1.10 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.2 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ)
2.2.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 60)

633,600.00 บาท
5,081,900.00 บาท
1,708,800.00 บาท

2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตทฤษฎี

560,700.00 บาท

2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตปฏิบัติ

1,815,600.00 บาท

2.2.4 ค่าบารุงห้องพยาบาล

71,200.00 บาท

2.2.5 ค่าบารุงห้องสมุด

142,400.00 บาท

2.2.6 ค่าบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

213,600.00 บาท

2.2.7 ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา

213,600.00 บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพือ่ การศึกษา

213,600.00 บาท

2.2.9 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน (ผลผลิต ป.ตรี)
งบรายจ่ายอืน่
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

142,400.00 บาท
14,653,240.00 บาท
1,347,840.00
6,958,200.00
2,420,000.00
3,927,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการ 2 คน
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน (นักการ, แม่บ้าน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (นักการ, แม่บ้าน 2 คน)
- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
สิง่ ปลูกสร้าง
.............................................
ครุภัณฑ์
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ

22,628,777.39 บาท
1,786,800.00 บาท
1,347,840.00
202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
4,037,700.00
6,776,420.00
668,100.00
490,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,972,620.00 บาท
4,037,700.00

3,945,200.00 บาท
- บาท

2,927,200.00 บาท
ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 1,000,000.00 บาท
งบลงทุนเงินรายได้
ครุภัรฑ์เครื่องกรองน้า
งบเงินอุดหนุน
อุหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

18,000.00 บาท
- บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
งบรายจ่ายอืน่

5,014,557.39 บาท
2,044,725.00 บาท

1. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ภาระงานหน่วยงาน
1.1 กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน
1.1.1 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)

2,014,725.00 บาท
88,550.00 บาท

1.1.2 โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2561

93,450.00 บาท

1.1.3 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1,382,725.00 บาท

1.1.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1.1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1.6 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.1.7 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
1.1.8 โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
1.1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
1.1.10 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1.11 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา
1.1.12 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา
1.1.13 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

150,000.00 บาท
150,000.00 บาท
50,000.00 บาท
100,000.00 บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท
งบหน้ารายจ่าย บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 44 ~
สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
1.2 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ
โครงการถวายพระพรวั
นเฉลิ
มพระชนมพรรษาสมเด็
3.3 สรุ1.2.1
ปงบหน้
ารายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2561จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ บรินทรเทพยวรางกูร
1.2.2 โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
4.4.4 โครงการสานสัมพันธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี 2561

30,000.00 บาท
10,000.00 บาท

10,000.00 บาท
10,000.00 บาท

2,420,000.00 บาท

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชี วศึ กษาให้
มีค วามพร้อมเพื่อเป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
2.1.2 โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561
2.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่
จัดทาบทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่
ในการประชุมมทางวิชาการ
2.1.5 โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"
2.1.6 โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทา
ฐานข้อมูล งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุน
การบริหารจัดการสถาบัน
2.1.8 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับยุคไทยแลนด์ 4.0
2.1.9 โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
2.1.10 โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
(ทล.บ.) ปีการศึกษา 2559

1,577,200.00 บาท
92,200.00 บาท
100,000.00 บาท

125,000.00 บาท

100,000.00 บาท
50,000.00 บาท
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท
50,000.00 บาท
71,000.00 บาท
93,000.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
2.1.11 โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
2.1.12 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
2.1.13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2.1.14 2561
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
2.1.15 โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
2.1.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ.2562-2564
2.1.17 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศ
2.2.1 โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

50,000.00 บาท
50,000.00 บาท
100,000.00 บาท
150,000.00 บาท
131,000.00 บาท

100,000.00 บาท
225,000.00 บาท
842,800.00 บาท

100,000.00 บาท

200,000.00 บาท

2.2.3 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปี
การศึกษา 2561

322,800.00 บาท

2.2.4 โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร พุทธศักราช 2561

220,000.00 บาท

- บาท

3.โครงการพิเศษ
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
- บาท

การอาชีวศึกษา
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
แก้ปญั หาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

- บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
4.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
4.1 โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561
5. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.
5.1 นโยบายเร่งด่วน
5.2 นโยบายตามยุทธศาสตร์
5.3 สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
5.4 สารองฉุกเงินเงินรายได้

ไม่ใช้งบ

บาท
459,432.39 บาท
- บาท
- บาท
- บาท

459,432.39 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รวมทัง้ สิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1.งานตามภาระงานประจา
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
- เจ้าหน้าที่ธรุ การ จานวน 2 คน
- แม่บา้ น-นักการภารโรง จาวน 2 คน
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)
- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (นักการ, แม่บา้ น 2 คน)
- ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
1.2 งบดาเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน
1.2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน
1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ)
- ตาแหน่งผู้อานวยการ
- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
- ตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารสถาบัน
- ตาแหน่งผู้อานวยการ
- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
- ตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
1.2.1.4 เงินค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- ค่าตอบแทนประชุมสภา
- ค่าเบี้ยประชุมนายกสภาสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน
- ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการฝ่าย
- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมรองประธานอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
1.2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
1.2.1.6 ค่าสอนพิเศษ/ต่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
1.2.2 ค่าใช้สอย
1.2.2.1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญญาตรี(โอนเงินคืน
วิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)
1.2.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมสภาสถาบัน
- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน
- ค่าที่พกั กรรมการสภาสถาบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมสภา
1.2.2.3 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/
ประกันคุณภาพ/บริพฒ
ั นาระบบบริหารจัดการและบุคลากร/
- ค่าพาหนะเดินทางอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมอนุกรรมการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ
14,653,240.00
8,306,040.00
1,347,840.00
1,347,840.00

6,958,200.00
4,037,700.00
150,000.00

รายได้สถาบัน
(บกศ.)
7,975,537.39
7,498,105.00
438,960.00

202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
7,059,145.00
-

900,000.00
828,000.00
624,000.00
360,000.00
412,800.00
134,400.00

24,000.00
288,000.00
15,000.00
13,500.00
132,000.00
84,000.00
72,000.00
1,128,000.00

5,648,420.00

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

22,628,777.39
15,804,145.00
1,786,800.00
1,347,840.00
202,800.00
147,360.00
24,000.00
28,800.00
36,000.00
14,017,345.00
4,037,700.00
150,000.00
900,000.00
828,000.00
624,000.00
360,000.00
412,800.00
134,400.00
24,000.00
288,000.00
15,000.00
13,500.00
132,000.00
84,000.00
72,000.00
6,776,420.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

112,320บาท×12เดือน
8,430×2คน×12เดือน
6,910×2คน×12เดือน
1,000บาท×2คน×12เดือน
1,200บาท×2คน×12เดือน
60 วัน * 300 บาท * 2 คน

12,500 บาท ×12เดือน
75,000บาท×12เดือน
69,000บาท×12เดือน
52,000บาท×12เดือน
30,000บาท×12เดือน
20,000บาท×12เดือน+ 14,400บาท×12เดือน

11,200บาท×12เดือน

2,000บาท×12เดือน
1,600×12เดือน×15คน
1,250บาท×2คณะๆละ×6ครั้ง/ปี
1,125บาท×2คณะๆละ×6ครั้ง/ปี
1,000บาท×2คณะๆละ×11คน×6
1,000บาท×14คน×6ครั้ง
60บาท×80ชม.×20คน
11,200บาท×12เดือน

5,081,900.00
76,800.00
18,000.00
29,760.00

76,800.00
18,000.00
29,760.00

4คน×12ครั้ง×200กม×4บาท×2ไป1คน×15ครั้งๆละ×1,200
(120บาท×16คน+35บาท×16คน) ×

22,400.00
20,460.00

22,400.00
20,460.00

13,020.00

13,020.00

7คน×2ครั้งๆ×200กม.×4บาท×2ไป120บาท×11คน×2คณะ+35บาท×
(อาหาร120บาท×14คน)+(เครื่องดืม
35บาท×14คน)×12ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 48 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2.2.4 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการบุคลากรในสถาบันฯ
1.2.2.5 ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าประกันของเสียหาย
1.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานนักการ - ภารโรง
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1.2.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุซอ่ มแซมระบบไฟฟ้าประปา
- วัสดุซอ่ มแซมครุภัณฑ์
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าน้าประปา
- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รองผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสถาบัน
- ค่าโทรศัพท์สานักงาน
- ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
- ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

600,000.00
48,000.00
54,000.00
15,000.00

17,520.00

12,000.00
537,000.00
152,020.00
78,540.00
562,500.00
360,000.00

105,600.00
105,600.00

180,000.00
5,000.00
2,500.00

10,000.00
5,000.00
400,000.00
284,600.00
18,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
8,000.00

90,400.00
75,400.00

15,000.00

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

600,000.00
48,000.00
71,520.00
15,000.00
12,000.00
537,000.00
152,020.00
78,540.00
668,100.00
465,600.00
180,000.00
5,000.00
2,500.00

10,000.00
5,000.00
490,400.00
360,000.00
18,000.00
30,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
8,000.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

4,000บาท×12เดือน
15,000บาท/ปี

6,910บาท×2คน×12เดือน
7,140บาท×1คน×12เดือน

15,000บาท×12เดือน
5,000/ปี
2,500/ปี

10,000บาท/ปี
5,000บาท/ปี
30,000บาท×12เดือน
1,500บาท×12เดือน
2,500บาท×12เดือน
2,000บาท×12เดือน
1,000บาท×2คน×12เดือน
1,000บาท×12เดือน
1,000บาท×12เดือน
200บาท×6ครั้ง
8,000บาท/ปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 49 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2.5 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ภาระงานหน่วยงานงบดาเนินงาน
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน
- โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)
- โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี
- โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
วศึกษา มคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
- อาชี
โครงการประชุ
กศึกษา มคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
- นัโครงการประชุ
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.2.6 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ
- โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ บรินทรเทพยวรางกูร
- โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
- โครงการสานสัมพันธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี 2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

830,000.00

1,214,725.00

2,044,725.00

800,000.00

1,214,725.00

2,014,725.00

88,550.00

88,550.00

93,450.00

93,450.00

882,725.00

1,382,725.00

150,000.00

150,000.00

500,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

รายละเอียด/หมายเหตุ

ร้อยละ 25 ของงบดาเนินงาน
งปม.60(5,5429,00บ.)

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
30,000.00

-

30,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 50 ~
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ (คาดว่าจะได้รบั การจัดสรรปี งปม.2561)

2,420,000.00

2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้ เรียน อาชีวศึ กษาให้มีค วาม
พร้อมเพื่อเป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

1,577,200.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
- โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร ประจาปี
การศึกษา 2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่ จัดทา
บทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่ในการ
ประชุมมทางวิชาการ
- โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"
- โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูล
งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถาบัน
- โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับยุค
ไทยแลนด์ 4.0
- โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
- โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) ปี
การศึกษา 2559
- โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
- โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
- โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สถาบัน พ.ศ.2562-2564
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

-

รายละเอียด/หมายเหตุ

2,420,000.00

92,200.00

92,200.00

100,000.00

100,000.00

125,000.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

50,000.00

71,000.00

71,000.00

93,000.00

93,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

131,000.00

131,000.00

100,000.00

100,000.00

225,000.00

225,000.00

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
- โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบตั กิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

อืน่ ๆ
เงินงบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รายได้สถาบัน
(บกศ.)

842,800.00
100,000.00

100,000.00

200,000.00

200,000.00

- โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปีการศึกษา
2561

322,800.00

322,800.00

- โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2561

220,000.00

220,000.00

3.งบลงทุน
3.1 สิ่งปลูกสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
3.3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ
3.2.2 ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า
4.งบเงินอุดหนุน
- เงิ นอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เงิ นอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย
5.โครงการพิเศษ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

รายละเอียด/หมายเหตุ

3,927,200.00

18,000.00

3,945,200.00

-

18,000.00
-

2,927,200.00
1,000,000.00
18,000.00
-

-

-

-

-

-

-

2,927,200.00
1,000,000.00

- โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการ
อาชีวศึกษา
6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
- โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561
7. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์
3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

-

459,432.39

459,432.39

459,432.39

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(กรุงไทย IPAC - ATM)
- โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2561
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่ การพัฒนาสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา
- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ
บุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

50000.00

50,000.00

100,000.00

150000.00

150,000.00

450000.00
150000.00

32725

93450.00

150,000.00

1,382,725.00

93,450.00

0.00

450000.00

450000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50,000.00

150,000.00

150,000.00

1,382,725.00

93,450.00

88,550.00

0.00

2,014,725.00

กิจกรรม/โค รงการพั ฒ นาระบบบริ หารจัด การสถาบัน

1.2.1 งบดาเนิ น งาน โค รงการตามภาระงานหน่ ว ยงาน

88550

2,014,725.00
50,000.00

450,000.00

450,000.00

88,550.00

443,450.00

450,000.00

0.00

82,725.00

584,915.00

11,972,620.00

1.2 งบดาเนิ น งาน

88,550.00

1,786,800.00
11,972,620.00

501,855.00

483,175.00

3,035,605.00

608,675.00

498,655.00

1,019,675.00

602,255.00

605,375.00

503,155.00

3,034,125.00

495,155.00

148,900.00

1,786,800.00

1.1 งบบุค ลากร
-

15,804,145.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

148,900.00

733,815.00

15,804,145.00

1 งานตามภาระงานประจา

-

22,628,777.39

700,755.00

1,082,075.00

3,194,505.00

1,207,575.00

736,105.00

1,612,025.00

751,155.00

764,275.00

1,102,055.00

3,193,025.00

726,780.00

790,101.00

-

รวมเป็น เงิ น

ก.ย.-61
1,157,212.82

ส.ค .-61
1,719,532.43

ก.ค .-61
3,800,962.43

มิ .ย.-61
1,789,032.43

พ.ค .-61
1,513,562.43

เม.ย.-61
2,973,482.43

มี .ค .-61
2,775,612.43

ก.พ.-61
827,561.00

ม.ค .-61
1,185,341.00

ธ .ค .-60
3,231,311.00

พ.ย.-60
865,066.00

ต.ค .-60

22,628,777.39

รวมทั้ ง สิ้น เป็น เงิ น งบประมาณ

ที่ ใ ช้

งบรายจ่าย/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุล

บริ หาร/จัด การ

งาน/โค รงการ/กิจกรรม

ที่
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1,577,200.00

2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชี วศึ กษาให้มีค วามพร้อมเพื่อ
เป็นกาลังสาคั ญในสังคมยุค ประเทศไทย 4.0

-

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ั ฑิต ปีการศึกษา 2561
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ปีการศึกษา 2559
โครงการซ้อมย่อยงานพิธรี ับพระราชทานปริญญาสาหรับ
- ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560

โครงประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูล
- งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถาบัน

โครงการวิจัยสถาบัน"การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
- บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษา
- ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร ประจาปี
การศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครู คณาจารย์ เพือ่ จัดทา
- บทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่ในการ
ประชุมมทางวิชาการ

50,000.00

93,000.00

71,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

100,000.00

125,000.00

100,000.00

2,420,000.00

2. โครงการตาม พรบ.งบประมาณ (คาดว่าจะได้รบั การจัดสรรปี งปม.2561)

โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝกึ งานในสถาน
ั ฑิต
ประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ

10,000.00

จพระปรมิ
พระบรมราชิ
2561 นทรมหาภูมิ
ธ์วนั ปีใหม่ ประจาปี
พันในพระบาทสมเด็
โครงการสานสันีนมาถ

92,200.00

10,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น
- ผู้ประกอบการ

10,000.00

โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ทรเทพยวรางกู
บรินสมเด็
าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์
เจ้
จพระนางเจ้ร าสิริกติ
ยมงคล
โครงการถวายพระพรชั

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

30,000.00

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และวันสาคัญ

ที่
ต.ค .-60
-

-

-

-

-

100,000.00

พ.ย.-60

-

-

10000.00

10,000.00

ธ .ค .-60
-

45000

45,000.00

45,000.00

ม.ค .-61

25000

25,000.00

25,000.00

10000.00

10,000.00

ก.พ.-61

93000

50000

125000

568,000.00

568,000.00

-

-

45000

92200

362,200.00

905,000.00

เม.ย.-61
-

71000

121,000.00

321,000.00

พ.ค .-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61
-

25000

100000

125,000.00

125,000.00

มิ .ย.-61

50000

150,000.00

150,000.00

10000.00

10,000.00

ก.ค .-61
-

100000

181,000.00

181,000.00

ส.ค .-61

ก.ย.-61

-

-

50,000.00

93,000.00

71,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

50,000.00

100,000.00

125,000.00

100,000.00

92,200.00

1,577,200.00

2,420,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00

รวมเป็น เงิ น
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงิ นบัญชี และพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-

-

โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปกี ารศึกษา 2561
โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สถาบัน พ.ศ.2562-2564

-

3

-

0

-

0

-

0

1,418,171.43

200000

418,171.43

418,171.43

0

418,171.43

0

418,171.43

200,000.00

100,000.00

842,800.00

-

18,000.00

18,000.00

1,000,000.00

3,945,200.00

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

418,171.43

-

18,000.00

1,000,000.00

2,927,200.00

-

3,945,200.00

220,000.00

542800

225,000.00

100,000.00

220000

1,000,000.00

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

0

100,000.00

50,000.00

รวมเป็น เงิ น

220,000.00

าย ษฐ์ พาชืน่
2.ชุดครุภัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่นายประดิ

งานพัสดุ/งานอาคาร

ก.ย.-61

322,800.00

-

0

418,171.43

3.ครุภัณฑ์เครื่องกรองนา

0

ส.ค .-61

322800

18,000.00

100000

2,927,200.00

1.ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ

200000

100000

ก.ค .-61

322,800.00

200,000.00

100,000.00

842,800.00

225,000.00

100,000.00

นายประดิษฐ์ พาชืน่

- ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุ น

ั ฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
เทคโนโลยีบณ
2561 ดการศึกษาระดับ
การศึกษานผลการจั
บตั กิ าร เประจ
ปฏิ
ตามประเมิ
ทศติดาปี
โครงการนิ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารประจาปี
กษา ด2561
การศึ
ทาและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการจั
พุทธศักราช 2561

100000

มิ .ย.-61

131,000.00

225000

50000

พ.ค .-61

31000

100000

เม.ย.-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61

100000

ก.พ.-61

131,000.00

ม.ค .-61

150,000.00

ธ .ค .-60

50000

0

พ.ย.-60

100000

ต.ค .-60

150,000.00

100,000.00

50,000.00

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สาเร็จ
- การศึกษา ปีการศึกษา 2560

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ
โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ ารด้วยระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
มเชิงปฏิบตั กิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร
โครงการประชุ

ที่

~ 54 ~

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ ใ ช้

งบรายจ่ าย/รายการ

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

45000.00

-

45000.00

45000.00

-

-

45000.00

45000.00

เม.ย.-61
-

45000.00

45000.00

พ.ค .-61

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
มี .ค .-61
-

45000.00

45000.00

มิ .ย.-61
-

45000.00

45000.00

ก.ค .-61
-

54832.39

54832.39

ส.ค .-61
-

45000.00

45000.00

ก.ย.-61

549832.39

-

-

-

-

-

-

รวมเป็น เงิ น

549832.39

0.00

4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

549832.39

45000.00

-

ก.พ.-61

0.00

45000.00

-

-

-

-

ม.ค .-61

3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

-

-

-

ธ .ค .-60

0.00

45000.00

-

พ.ย.-60

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

549,832.39

-

ต.ค .-60

1. นโยบายเร่งด่วน

7. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี 2561

ศึกษา
การอาชี
ใช้งบ)
เศษว(ไม่
6.โครงการพิ

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาแนวทางในการ
ศึกกษา
นการอาชี
ดการสถาบั
ั หาการบริ
ปญ
แก้
บั สถาบัน
มแข็งวให้
างความเข้
ยภาพสร้
ฒนาศัหการจั
โครงการพั

-

งบประมาณ

ชื่ อ - สกุ ล

บริ ห าร/จั ด การ

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

4 งบเงิ นอุดหนุน
1. เงิ นอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เงิ นอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย

5.โครงการพิเศษ

ที่

~ 55 ~

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

~ 56 ~

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ปีการศึกษา
2561 (กรุงไทย IPAC –ATM)

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

1.เพือ่ ให้นักศึกษามีบัตรประจาตัวนักศึกษาเพือ่ แสดงถึงความ
เป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. เพือ่ ให้นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวนักศึกษาติดต่อราชการกับ
ทางสถาบันฯ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
จานวน 200 คน

2 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.เพือ่ ให้นักศึกษามีความเข้าใจเกีย่ วกับการเรียนการสอนระดับ
ประจาปีการศึกษา 2561
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
2.เพือ่ เป็นสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
จานวน 200 คน

3 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี
งบประมาณ 2561

ซ่อมแซอมอาคารอานวนการจานวน
2 หลังได้แก่ อาคารอานวยการ 1
หลัง และอาคารวิทยบริหาร 1 หลัง
บริเวณโดยรอบสถาบัน

1.เพือ่ ให้สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม มีบรรยากาศที่
เอือ้ ต่อการปฏิบัตงิ าน 2.เพือ่ ให้คณะผู้ปฏิบัตงิ าน ผู้บริหาร
และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง
ใช้จดั กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.เพือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านและปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายในสถาบัน

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1.นักศึกษามีบัตรประจาตัว
นักศึกษาเพือ่ แสดงถึงความเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ
2.นักศึกษาใช้บัตรประจาตัว
นักศึกษาติดต่อราชการกับทาง
สถาบันฯ
1.มีความเข้าใจเกีย่ วกับการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ ารใน
ระดับ ดี
2.นักศึกษาสามารถเข้าใจเกีย่ วกับ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในระดับดี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
จานวน 200 คน

สถาบันมีอาคารที่ได้รับการ
ซ่อมแซมสามารถรองรับ ผู้บริหาร
ครู บุคลากรสถาบัน บุคลากรใน
สถานศึกษา ประชาชนชุมชน ใน
การจัดประชุมอบรม การจัด
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ

อาคารได้รับการซ่อมแซมจานวน 2
หลังได้แก่ อาคารอานวยการ 1 หลัง
และอาคารวิทยบริหาร 1 หลัง
สามารถสามารถรองรับการจัดประชุม
อบรม การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ต่างๆ

นักศึกษาจานวน 200 คนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ป.ตี ในระดับ ดี

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561
88,550.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
สนองความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา
93,450.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
สนองความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

1,382,725.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานประจาปีงบประมาณ 1. เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของสถาบันฯให้
สถาบันมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อความ
2561
บรรลุเป้าหมาย 2.เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน 3.เพือ่ เพิม่ ต้องการในการปฏิบัตงิ าน
ประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล

บุคลากรของสถาบันสามารถเพิม่ บุคลากรสถาบัน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ได้มากขึ้น

150,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ การพัฒนาสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ 2561

1. เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของสถาบันฯให้
สถาบันมีวัสดุสานักงานเพียงพอต่อ
บรรลุเป้าหมาย 2.เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน 3.เพือ่ เพิม่ ความต้องการในการปฏิบัตงิ าน
ประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล

บุคลากรของสถาบันสามารถเพิม่ บุคลากรสถาบัน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ได้มากขึ้น

150,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

6 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1. เพือ่ สร้างและปรับ ภาพลักษณ์โดยใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ
รูปแบบต่างๆให้เข้าถึง ในแต่ละพืน้ ที่ตาม ความเหมาะสมเพือ่
ข้อมูลข่าวสารเพิม่ ขึ้นร้อยละ 60
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสร้างภาพลักษณ์ ของสถาบันฯ
2. เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม และแนวทางปฏิบัตดิ า้ น
การเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองและสถานประกอบการรวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆ 3.เพือ่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารสร้าง
ภาพลักษณ์ สถาบันฯ และความเชื่อมั่น ให้กบั นักศึกษา 4.เพือ่
สร้างความเข้าใจและทัศนะคติที่ดรี ะหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อสถาบัน

เผยแพร่ข้อมูลที่ปัจจุบันให้แก่
หน่วยงานต่างๆ สร้างในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่อต่างๆเพือ่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง

- เชิงปริมาณ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 60
- เชิงคุณภาพ พัฒนาข้อมูลของ
ทางสถาบันฯและเผยแพร่ข่าวสารไป
ยังรัฐและเอกชนโดยการใช้สื่อทางด้าน
ต่างๆRating scale 5 (ดีมาก)
- เชิงเวลา ตลอด

50,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

7 โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

8 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
สภาสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4และ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด
ในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.เพือ่ หาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและ
เพิม่ ศักยภาพการทางาน
ของสถานศึกษาต่างๆในสังกัด
โดยภาพรวม 3.เพือ่ สร้างบรรยากาศในการทางาน และสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ
1. เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.เพือ่ หาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและ
เพิม่ ศักยภาพการทางานของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดโดย
ภาพรวม
3.เพือ่ สร้างบรรยากาศในการทางาน ความ
สามัคคีในหมู่คณะ

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

1. คณะกรรมการสภาสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4จานวน 14 คน
2. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 120
คน
3. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
จานวน 10 คน

1. คณะกรรมการสภาสถาบัน
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา มีความ
สามัคคีและเพิม่ ความ เชื่อมั่น
ในการทางานมากขึ้น
2. บุคลากรทุกแห่งของสถาบันฯ
มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
3.บุคลากรทุกแห่งของสถาบันฯ
มีความรัก ความสามัคคี ในการ
ทางาน เพิม่ ขึ้น
1.คณะกรรมการสภาสถาบันฯ 14 คน 1. คณะกรรมการสภาสถาบัน
2.คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ของสถานศึกษา จานวน120 บุคลากรของสถานศึกษา มี
คน
ความสามัคคีและเพิม่ ความ เชื่อมั่น
3. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
ในการทางานมากขึ้น 2.
จานวน 10 คน
บุคลากรทุกแห่งของสถาบันฯ มี
ขวัญและกาลังใจในการทางาน
3.บุคลากรทุกแห่งของสถาบันฯ
มีความรัก ความสามัคคี ในการ
ทางาน เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
จานวน 14 คน
2. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 120
คน
3. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
จานวน10 คน

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

1. คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
จานวน 14 คน
2. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 120
คน
3. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
จานวน10 คน

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

9 โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

เพือ่ ตรวจสอบ และแก้ไข ร่าง ระเบียบหรือขอบังคับที่สถาบัน คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันมี
เสนอขึ้นมาก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาสถาบัน ระเบียบและข้อบังคับ จานวน 13 คน ความชัดเจน ถูกต้องและไม่ขัดกับ
กฎหมายอืน่ ๆ ยกระดับคุณภาพ
การอาชีวศึกษาและเพิม่ ศักยภาพ
การทางานของสถานศึกษาต่างๆ
ในสังกัดโดยภาพรวม

สามารถออก ระเบียบ/ข้อบังคับ เพือ่
ใช้ในการดาเนินการด้านต่างๆของ
สถาบันได้อย่างถูกต้องโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายอืน่

10 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา

1. เพือ่ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
2.เพือ่ เป็นการนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถาบัน

1. คณะอนุกรรมการการประกัน
๑. ระบบการประกันคุณภาพ
คุณภาพการอาชีวศึกษา จานวน 11 ของสถาบันฯ มีการพัฒนามากขึ้น
คน
๒. การนิเทศ กากับ ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
ส่งเสริม สนับสนุนการประกัน
จานวน 10 คน
คุณภาพมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

1. เชิงปริมาณ คณะอนุกรรมการการ
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
จานวน 11 คน
2. เชิงคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพของสถาบันฯ มีการ
พัฒนามากขึ้น

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

11 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา

1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
2. เพือ่ กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
3. เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา จานวน 11
คน
2. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน
จานวน 10 คน

1. พัฒนารูปแบบการส่งเสริม
1.เชิงปริมาณ คณะอนุกรรมการ
และพัฒนากิจการนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
2. มีแนวทางในการส่งเสริมและ จานวน 11 คน
พัฒนากิจการนักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ สถาบันฯมีการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษาและมีแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

12 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

1. เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการวิชาการ จานวน 13
การขับเคลื่อนนโยบาย ของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
คน
(สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นผลอย่าง
เป็นเพืรูปอ่ หาแนวทางในการยกระดั
ธรรม
2.
บคุณภาพการอาชีวศึกษาและ
เพิม่ ศักยภาพการทางานของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดโดย
ภาพรวม

คณะอนุกรรมการวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

เชิงปริมาณ มีคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ที่มีความรู้ ความสามารถ
นาพาสถาบันให้บรรลุผลสาเร็จในการ
บริงหคุารสถาบั
นวิชาการ และ
เชิ
ณภาพ นครูด้าคณาจารย์
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสถาบันให้บรรลุผลสาเร็จใน
ด้านวิชาการ

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ (ต่อ)

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

3. เพือ่ สร้างบรรยากาศในการทางาน และสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ

เชิงเวลา คณะอนุกรรมการวิชาการ
ดาเนินการประชุมเพือ่ พัฒนาสถาบัน
ด้านวิชาการ 1 วัน

13 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบาย
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรของสถานศึกษา มี
ของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
4จานวน 15 คน
ความสามัคคีและเพิม่ ความ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
เชื่อมั่นในการทางานมากขึ้น
และหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและเพิม่
ศักยภาพการทางานของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดโดยภาพรวม

ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการ งบประมาณในงบหน้า
การการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
รายจ่าย
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัตใิ ห้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

14 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ
และบุคลากร

1. เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
การขับเคลื่อนนโยบาย ของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา บุคลากร จานวน 13 คน
(สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. เพือ่ หาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและ
เพิม่ ศักยภาพการทางานของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดโดย
ภาพรวม
3. เพือ่ สร้างบรรยากาศในการทางาน และสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

15 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. เพือ่ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพือ่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3. เพือ่ ให้
ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
แก่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด
เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ผู้เข้าร่วมโครงการถวายพระพรวัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 12 คน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับ ดี

10,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาใน
รูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ให้
ก้าวสู่การเป็นองค์การยุคใหม่

16 โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.เพือ่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 สิงหาคม พ.ศ.2561 2. เพือ่ ร่วมทากิจกรรม
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล 3. เพือ่ ร่วมทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กบั สังคม

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด
เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ผู้เข้าร่วมโครงการถวายพระพร
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 12 คน เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม ในระดับ ดี

เชิงปริมาณ มีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถ นาพาสถาบันให้
บรรลุผลสาเร็จในการบริหารสถาบัน
เชิงคุณภาพ ครู คณาจารย์ และ
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสถาบันให้บรรลุผลสาเร็จ
เชิงเวลา คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและบุคลากร ดาเนินการประชุม
เพือ่ พัฒนาสถาบัน 1 วัน
เชิงปริมาณ 1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ ได้
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ใน
สังกัดฯ จานวน 12 คน ได้เข้าร่วมลง
นามถวายพระพรชัยมงคลแก่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
เชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการถวาย
พระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับ ดี
เชิงเวลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ดาเนินงาน
โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1
วัน
เชิงปริมาณ 1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ ได้เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ใน
สังกัดสถาบันฯ จานวน 12 คน ได้เข้า
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแก่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

10,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาใน
รูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ให้
ก้าวสู่การเป็นองค์การยุคใหม่

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และบุคลากร สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
พัฒนาสถาบัน ในระดับ ดี

งบประมาณในงบหน้า
รายจ่าย

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการถวาย
พระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ พิ์ ระบรม
ราชินี นาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ระดับ ดี
เชิงเวลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ดาเนินงาน
โครงการถวายพระพรชัยมงคลแก่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ พิ์ ระบรม
ราชินี นาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 วัน
17 โครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ.2561

1.เพือ่ ให้บุคลากรของสถาบันมีความสามัคคีในหมู่คณะ มี
ความรักมีพันมิตรภาพที่ดตี อ่ กัน 2. เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาทักษะการเป็น 1. พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจการประกอบอาชีพอิสระ
ผู้ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2561
หรือเป็นผู้ประกอบการให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 2. สนับสนุน
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง 3.
ผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่นาร่องสู่ระบบเศรษฐกิจของไทย โดย
การสัมมนาองค์ความรู้ตอ่ ยอดนวัตกรรมและเพิม่ ความเข็มแข็ง
ให้กบั ชุมชน 4. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มี
ธุรกิจ เพือ่ สืบทอดกิจการ เป็นทายาทธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รักการ
จ้างงาน และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
5. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการและการจัดการศึกษาด้านธุรกิจการประยุกต์ใช้
ความรู้
6. พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือ และการทางาน
กับเพื
ทุกอ่ ภาคส่
วนทีแ่เกีลและให้
ย่ วข้องทัค้งาแนะน
ระบบท้าแก่
องถิน่นักศึประเทศ
และ างฝึก
19 โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝึกงานใน
1.
ติดตาม/ดู
กษาในระหว่
สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตร
ภาคปฏิบัตใิ นสถานประกอบการ
เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา2561
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กับสถานประกอบการ
3. เพือ่ รับรู้ถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต่อไป

ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถาบันฯ
จานวน 50

ผู้บริหาร ครู บุคลากร สถาบันมี
ความสามัคคีมากขึ้นร้อยละ 80

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
จานวน 50 คนมีความสามัคคี เชิง
คุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
สถาบันมีความสามัคคีมากขึ้นร้อยละ
80

10,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1.ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาทักษะ
เป็นผู้ประกอบการ จานวน 183 คน

1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจ ใน
ระดับ ดี
2. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
นาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบการไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 80

1.เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
นาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบการไปใช้ประโยชน์ใน การ
พัฒนาการประกอบอาชีพ ร้อยละ 95
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจ ในระดับ ดี

92,200.00 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนและ
ความร่วมมือกับภาคประกอบการใน
การผลิตและพัฒนา กาลังคน
อาชีวศึกษา

1.ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาทักษะ
เป็น
ผู้ประกอบการ จานวน 183 คน

1. นักศึกษาได้รับให้คาแนะนาครู
ฝึกสอนในระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการได้ดี
2. สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาน
ประกอบการได้ดี
3. สามารถแก้ปัญหาและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตต่อไปได้ดี

1.เชิงปริมาณ ครู นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและผู้มีส่วนเกีย่ วข้องใน
สถานประกอบการ ร้อยละ 95 2.
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับให้
คาแนะนาครูฝึกสอนในระหว่างฝึก
ภาคปฏิบัตใิ นสถานประกอบการได้ดี
ในระดับ ดี

100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
สนองความต้องการของประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

20 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ 2. เพือ่ บูรณาการฝึกใช้
คาศัพท์และสานวนภาษาที่เกีย่ วข้องกับการทางานในงานอาชีพ
ในอนาคตของนักศึกษาแต่ละสาขาอาชีพ
3.เพือ่ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการสมัคร
งานอาชีพตามสาขาที่เรียน

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาครู คณาจารย์เพือ่ เพือ่ ให้ครู คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
จัดทาบทความทางวิชาการจากงานวิจยั และตีพิมพ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีความรู้ความสามารถในการเขียน
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
บทความทางวิชาการที่พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจยั และ
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวารสารทางวิชาการ

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

1.พัฒนานักศึกษาระดับริญญาตรี
และผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4
ทักษะ จานวน 130 คน

1. เพือ่ ให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและผู้มีส่วนเกีย่ วข้องพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4
ทักษะ ในระดับ ดี
2. เพือ่ ให้้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและผู้มีส่วนเกีย่ วข้องพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4
ทักษะ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และศึกษาต่อได้ ร้อยละ 80
ครูและบุคลากรสถาบันที่เกีย่ วข้องกับ บุคลากรในสถาบันมีความ
การเขียนบทความทางวิชาการจาก เข้มแข็งและมีศักยภาพเพิม่ ขึ้น
งานวิจยั ได้รับการพัฒนา 100 คน สามารถเขียนบทความทาง
วิชาการจากงานวิจยั ได้

ตัวชี้วัด
1.เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จานวน 185 คน และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนแบบ
บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและศึกษาต่อได้ ร้อยละ
80 2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียนแบบบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ
ในระดับ ดี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน
สามารถเขียนบทความทางวิชาการ
จากงานวิจยั ได้อย่างน้อยคนละ 1
บทความ

22 โครงการวิจยั สถาบันการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ การปฏิบัตงิ าน
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือ
บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2556 – 2558 องค์กรธุรกิจตอบแบบสอบถามผู้ใช้
4
ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ บัณฑิตสถาบันฯ ร้อยละ 100
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านคุณธรรม จริยธรรม

สถานประกอบการ ห้างร้านหรือ
องค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถาม
ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ มีความพอใจ
ในการใช้บัณฑิตสถาบันฯ

บัณฑิตสถาบันฯมีงานทาในหน่วยงาน
รัฐ สถานประกอบการ ห้างร้าน
องค์กรธุรกิจหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90

23 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจยั ประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เพือ่ จัดทาแผนงาน/โครงงานวิจยั ของสถาบัน และอบรมการวิจยั
แก่คณาจารย์และบุคลากรสถาบัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้
คณาจารย์ทุกสาขาวิชาจัดข้อเสนอโครงงานวิจยั และกลั่นกรอง
งานวิจยั ในเบื้องต้นให้ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดติดตาม และให้
คาปรึกษา/ข้อเสนอแนะกับวิจยั ที่ได้รับทุนวิจยั ประเมินผลและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการวิจยั ประจาสถาบัน ครู
และบุคลากรสถาบัน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั และ
นวัตกรรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
บุคลากรในสถาบันมีความเข้มแข็ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความ และมีศักยภาพเพิม่ ขึ้นด้านการเขียน
เข้มแข็งและมีศักยภาพเพิม่ ขึ้น
บทความทางวิชาการจากงานวิจยั ได้
ด้านการเขียนบทความทาง
วิชาการจากงานวิจยั ได้ ในระดับ ดี

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาการจัดทา
ฐานข้อมูล งานสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันฯ

1.การสารวจความต้องการโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านระบบ
สารสนเทศ เพือ่ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนให้สถาบันฯ 2. เพือ่
พัฒนาครู คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถนา
ความรู้ความเชี่ยวชาญต่อยอดและนามาขยายผลให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกีย่ วข้องได้

1.พัฒนาผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในการใช้
งานระบบฐานข้อมูล จานวน 50 คน
ให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ได้ระบบ
ฐานข้อมูลเพือ่ รองรับข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาในระดับสถาบันการ
อาชีวศึกษา

1.สถาบันฯ มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพเพิม่ ขึ้นด้านการบูรณา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
การจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ ในระดับ ดี

3.เพือ่ สร้างระบบฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการสถาบัน
ในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรที่มีส่วนเกีย่ วข้องให้สามารถเป็นต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ 4.สร้างค่านิยม
การเรียนอาชีวศึกษาและสร้างภาพลักษณ์สถาบันการ
อาชีวศึกษาที่ดตี อ่ สังคม

จานวน 1 ระบบ รวมถึงพัฒนา
บุคลากรในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน 3. มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และ
สามารถเพิม่ เครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1
ช่องทาง

2.สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้พัฒนา
บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการใช้
ระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 50
คนอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ดี

ครูและบุคลากรสถาบันที่เกีย่ วข้องกับ
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล
สาระสนเทศ ได้รับ การพัฒนาจานวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
5 ปี พ.ศ.2557-2561
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
125,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
สนองความต้องการของประเทศ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมวิจยั ละ
พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลัง
ปัญญาวิชาชีพด้วยฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจยั และ
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
50,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลัง
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ศักยภาพกาลังคนด้านการ
ปัญญาวิชาชีพด้วยฐานข้อมูล
สนองความต้องการของประเทศ อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจยั และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมวิจยั ละ
กับความต้องการในการพัฒนา
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์เพือ่ สร้าง
พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ
ความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

45,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
สนองความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมวิจยั ละ
พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ

45,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมวิจยั ละ
พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลัง
ปัญญาวิชาชีพด้วยฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจยั และ
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั สถาบันการ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลัง
ปัญญาวิชาชีพ ด้วยฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Demand-Supply Industry
Profile , Profile of Competency
Standard) วิจยั และนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบัน การอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ 1. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0
แนวคิด Thailand 4.0

2. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเชื่อมโยงแนวคิด Thailand 4.0 กับภารกิจของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สามารถเตรียมความพร้อม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยคุ Thailand 4.0

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
1. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 35 คน ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0
ในระดับ ดี
2. ครู ในสังกัดสถาบันการ
2. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
4 จานวน 70 คน
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับยุคไทย
3. บุคลากร ในสังกัดสถาบันการ

เชิงปริมาณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นาพาองค์กรให้
บรรลุผลสาเร็จ กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่ยคุ ไทย
แลน 4.0
เชิงคุณภาพ สังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องสู่ยคุ
ไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันการ
อาชี
วศึกษาภาคตะวั
นออกเฉี
งเหนือ 4
เชิงเวลา
สถาบันการอาชี
วศึกยษาภาค

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 จานวน 35 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ดาเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปีงบประมาณ

4. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาได้เป็นรูปธรรม
26 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ 1. เพือ่ ให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ สามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จานวน ๓ 1. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
มาใช้ในการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
วัน
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสิทธิภาพ
ความรู้จากการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ในระดับ ดี

2. เพือ่ ให้บุคลากรสายปฏิบัตกิ ารมีพฤติกรรมการบริการที่ดี
สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด
2. เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถนา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 12 คน ความรู้ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านได้ในระดับ ดี

3. เพือ่ ให้บุคลากรมีสัมพันธ์อนั ดี สามัคคีสามารถช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันเพือ่ ให้งานสาเร็จลุล่วงแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง
ได้

27 โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา
2561

ตัวชี้วัด

1.เพือ่ ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความ
มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศทั้งหมด
กตัญญูกตเวทิตาต่อครู -อาจารย์ 2.เพือ่ ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
จานวน 223 คน
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย 3.
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู -อาจารย์กบั ลูกศิษย์ 4.
เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาทุกคน เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การดาเนินการองค์การนักศึกษา องค์การวิชาชีพ

เชิงปริมาณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นาพาองค์กรให้
บรรลุผลสาเร็จ กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่การ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญา

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561
50,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

เชิงคุณภาพ สังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญา ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัลและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัลและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ยุทธศาตร์ที่ 5 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เชิงเวลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 ดาเนินงาน
โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญา 3 วัน
1.นักศึกษามีความเข้าใจเกีย่ วกับ จานวนผู้เข้าประชุม 223 คน
การแสดงความกตัญญู กตเวทิตา
คุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ
2.นักศึกษาและ ครู อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้ทากิจกรรม
สร้างสานักที่ดตี อ่ นักศึกษา

3.ผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมีความพึง
พอใจต่อการจัดงาน ระดับ ดี

71,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่งคงของ
สังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนา

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

28 โครงการปัจฉิมนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) ปีการศึกษา 2559

วัตถุประสงค์

3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษาจาก
สถานศึกษาต่างๆในสถาบัน ครู อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ

30 โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559-2560

เชิงคุณภาพ

1. เพือ่ ให้นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการ 1. นักศึกษาทั้งหมด 130 คน
ประกอบอาชีพพร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมั่นใจหลังสาเร็จการศึกษา
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นักศึกษาได้มีจติ สานึกที่ดี พร้อมจรรยาบรรณ
อาชีพและพร้อมจะรับใช้สังคมต่อไป

29 โครงการซ้อมย่อยงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา 2560

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.นักศึกษามีความเข้าใจเกีย่ วกับ ผู้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศทั้งหมด ไม่
การเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพอย่าง น้อยกว่า 130 คน
มั่นใจ
2. ผู้บริหารในสถาบัน และผู้บริหาร 2.นักศึกษาและ ครู อาจารย์
สถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง จานวน ๑๐ คน ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนใน
สถานศึกษา ได้ทากิจกรรมและ
สร้างความรู้จกั กันร่วมกัน

93,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่1 การจัดการ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่งคงของ
สนองความต้องการของประเทศ สังคมและประเทศชาติ

3.อาจารย์ประจาหลักสูตร ครูผู้สอน
ประจาสาขาวิชา จานวน ๒0 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
50,000.00 ยุทธศาสตร์ที่1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่งคงของ
สนองความต้องการของประเทศ สังคมและประเทศชาติ

3. ผู้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศมี
ความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ระดับ ดี

1.เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้า 1.ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
การศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทาน
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาบัตรด้วยความเรียบร้อย
สวยงามและอย่างเป็นระเบียบ ทั้งหมด
2. เพือ่ สร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณา
อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และสถานศึกษาต้น
สังกัด

1.เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ ขัน้ ตอนและแนวปฏิบัตกิ ารเข้ารับ
แนวปฏิบัตกิ ารเข้ารับ
พระราชทานปริญญา ทั้งหมด
พระราชทานปริญญาร้อยละ80
2.เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความภูมิใจในตนเอง และสถาบัน
ในระดับ ดีมาก

1.เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้า ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
2560 เข้ารับพระราชทานปริญญา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
บัตรด้วยความเรียบร้อย สวยงามและ
อย่างเป็นระเบียบ อย่างน้อยร้อยละ
๑๐๐
2.เพือ่ สร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณา
อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และสถานศึกษาต้น
สังกัด

1.เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและ เข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัตกิ ารเข้า
แนวปฏิบัตกิ ารเข้ารับ
รับพระราชทานปริญญา
พระราชทานปริญญาร้อยละ 80
2.เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความภูมิใจในตนเอง และสถาบัน
ในระดับ ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่งคงของ
สนองความต้องการของประเทศ สังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
กับภาคประกอบการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนฯ

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561
100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัลและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

1. เชิงปริมาณ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 150 คน
2. เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

150,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

1. เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมการ
โครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ระดับ ดี

150,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

เชิงปริมาณ 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีแผน จานวน 50 เล่ม
เชิงคุณภาพ สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2562 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
พืน้ ที่และนโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ

100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

31 โครงการอบรมการพัฒนาและการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ

1. เพือ่ พัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุให้มีประสิทธิภาพ 2. เชิงปริมาณบุคลากรของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ บุคลากรของ
บุคลากรของสถาบันและบุคลากร
เพือ่ ลดความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายในให้ลดลง
ได้รับการนิเทศงานอย่างเป็นทางการ สถานศึกษาสามารถปฏิบัตติ าม วิทยาลัยในสังกัด จานวน 60 คน
คนละ 2 ครั้งต่อปี
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ผลการ ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัตงิ าน ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

32 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

1. เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
3. เพือ่ ให้บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
1. คณะกรรมการสภาสถาบัน
ศึกษาในการสร้างมาตรฐานการ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ประกันคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 150 คน
บุคลากรของสถานศึกษา มี
ความสามัคคีและเพิม่ ความ เชื่อมั่น
ในการทางานมากขึ้น 2.
บุคลากรทุกแห่งของสถาบัน
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีขวัญ
33 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงาน 1. เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 53 คน 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทุก
ต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
สาขาวิชามีข้อมูลเอกสาร
ตรี พ.ศ. 2558
หลักฐานประกอบการตรวจ
2. เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
3.เพือ่ ให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและรับรู้
อย่างมั่นใจ
ความสาเร็จและความภาคภูมิใจ
2. บุคลากรของสถาบันและ
สถานศึกษาในสังกัด มีความ
ตระหนัก ความพยายามและให้
ความสาคัญในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. สถาบัน สถานศึกษาและ
สาขาวิชาต่างๆของหลักสูตร
เทคโนโลยี
บัณฑิต มีความพร้อม
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
1. เพือ่ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากร เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนยุทธศาสตร์ ในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับ
1. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ จัดทา
1.สถาบันฯ มีแผนปฏิบัตกิ าร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผน แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562 เป็น
พ.ศ.2561-2564
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคณะฯ พ.ศ.2562 และแผนยุทธศาสตร์
เครื่องมือในการบริหารจัด
โดยรวม
พัฒนาสถาบันฯ(พ.ศ.2562-2565)
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความ
2.เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทารายละเอียด
จานวน 2 วัน และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องการของพืน้ ที่และนโยบาย
แผนปฏิบัตงิ านประจาปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 40 คน
ของหน่วยเหนืออย่างมี
ระดับต่างๆ
3.1.2 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัตกิ าร ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้ทุกส่วนงาน ได้นาแผนฯไปปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนยุทธศาสตร์ฯ จานวน 50 เล่ม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

35 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2561

36 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูในการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัตกิ ารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ครูผู้สอนระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การ
ทางานและประสบการณ์ตา่ ง จาก
สถานประกอบการ วิทยากร และสถานที่จริง
2.เพือ่ ให้ครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองต่อการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
เพือ่ พัฒนาครูผู้สอน ระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ได้เปิดมุมมอง
และวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นามาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการการจัดการเรียนการสอน
และปฏิ
ัตงิ านขององค์
กรให้มีประสิทธิภาเนิ
าพมากยิ
ง่ ขึ้นหาร
1.
เพือ่ กบาหนดรู
ปแบบและแนวทางการด
นการบริ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ ารด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพือ่ พัฒนาครูอาจารย์ประจาหลักสูตรและบุคลากร
อาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีสานเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนวิชาชีพระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จาก
สถานศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 14
คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ตรง
ในสถานประกอบการ ระยะเวลา 20
วัน

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1. ครูผู้สอนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่สอน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึง
พอใจในการเข้าฝึกประสบการณ์
ตรง ระดับดี
เทคโนโลยีบัณฑิตต่อไปได้ดี

1.เชิงปริมาณ ครูผู้สอน ระดับปริญญา
ตรี มีผลการปฏิบัตงิ านจาการศึกษาดู
งานสถานประกอบการ และเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
จากประสบการณ์จริง ร้อยละ 95 2.
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอน ระดับปริญญา
ตรี มีผลการปฏิบัตงิ านจาการศึกษาดู
งานสถานประกอบการ และเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
จากประสบการณ์
ง ประจา
1. ครูอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
1. ครู อาจารย์ ประจาหลักสูตร 1.
เชิงปริมาณ ครูจอริาจารย์
สถาบันการอาชีวศึกษาในการบริหาร ในสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถ หลักสูตรในสถาบันการอาชีวศึกษาใน
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ด้วย การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ใน
ปฏิบัตกิ าร ด้วยระบบเทคโนโลยี
40 คน
ระดับ ดี
สารสนเทศ ร้อยละ 80 2. เชิงคุณภาพ
2. หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาบัณฑิต
2. สถาบันการอาชีวศึกษาสาม ครู อาจารย์ ประจาหลักสูตรใน
ประจาวิทยาลัย จานวน 7 คน
รถ บริหารจัดการหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีบัณฑิตด้วยเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
และนวัตกรรม ได้อย่างถูกต้อง
บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา
และรวดเร็วภายใต้กรอบ
ตรีสายเทคโนโลยี ระดับดี
ระยะเวลาที่กาหนด
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สามารถตรวจสอบ
คุณภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ ารได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้
ตามวัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
5 ปี พ.ศ.2557-2561
225,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา

100,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัลและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพครู
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
สังคมและประเทศชาติ
ศึกษา ให้สอดรับกับการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัลและ
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ในด้านการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดระบบคลัง
ปัญญาวิชาชีพ ด้วยฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Demand-Supply Industry
Profile , Profile of Competency
Standard) วิจยั และนวัตกรรม

37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารประชาพิจารณ์หลักสูตร 1.เพือ่ ให้ผู้เข้าประชุมปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์มาตรฐานของ
เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร จานวน
หรือสายปฏิบัตกิ าร ปีการศึกษา 2561
19 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดการเรียนการสอน จานวน
16สาขาวิชา และหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ จานวน 3 สาขาวิชา
2.เพือ่ ให้ผู้เข้าประชุมสามารถนาเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ ารไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทาหลักสูตร

เพือ่ ปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร จานวน
19 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ได้เปิด
การเรียนการสอน จานวน 16
สาขาวิชา และหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
จานวน 3 สาขาวิชา

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และเข้าใจในปรับปรุงและ
ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ใน
ระดับ ดีมาก

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับปรุง
และทบทวนเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัตกิ าร จานวน 19
สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดการ
เรียนการสอน จานวน 16 สาขาวิชา
และหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ จานวน 3
สาขาวิชา

200,000.00 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาเพือ่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่
5 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการ
บริการจัดการอาชีวศึกษา

38 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา 1. เพือ่ ติดตาม/ดูแลและให้คาแนะนาแก่ครู /นักศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ปี ระหว่างการเรียนการสอน
การศึกษา 2561
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กับวิทยาลัย

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 334 คน

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับให้ จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาแนะนาในระหว่างการเรียน
และจานวนบุคลากรครู เจ้าหน้าที่งาน
การสอน ในระดับดี
อาชีวศึกษาบัณฑิต หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 180 คน

322,800.00 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนา กาลังคนอาชีวศึกษา

3.เพือ่ รับรู้ถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต่อไป

เป้าหมาย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

39 โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2561

41 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการมอบอานาจ

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ จัดทาและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร พุทธศกราช 2561 จานวน 4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชา
ศิลปหัอ่ ปรั
ตถกรรม
2.เพื
บปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง
3.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้จบสาขาวิชาชีพช่างมีความสานึกในคุณธรรม
จริยธรรมตระหนักถึงกฎระเบียบและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1. สร้างสถาบันการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง ความเชื่อมั่นและ
เปลี่ยนค่านิยมของเยาวชนและสังคมไทย ให้ยอมรับการเรียน
สายอาชีพ เป็นนักปฏิบัตกิ ารหรือนักเทคโนโลยีระดับปริญญา
ไม่มีปมด้อยในสังคมและตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งต้องการนักปฏิบัตกิ าร
และนักเทคโนโลยีทุกระดับชั้นจานวนมากในโลกของธุรกิจ
ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ที่สาคัญของ
เยาวชน
2. สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถมีคุณภาพการอาชีวศึกษาใน
ระดับพืน้ ที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในระดับ
จังหวัดหรือกลุ่มภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
3. สถาบันการอาชีวศึกษายกระดับและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทั้งของรัฐและเอกชนได้
4. สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและ
สามารถรับผู้เรียนเพิม่ ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และตามความเหมาะสมในสาขาวิชาและหลักสูตรตามที่ภาค
ประกอบการต้องการ

เชิงปริมาณ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ครูผู้สอน
ประจาสาขาวิชา จานวน 20 คน

ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงคุณภาพ

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2561ทั้ง 4
สาขาวิชา ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอยูใ่ นระดับ ดีมาก

ตัวชี้วัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2561ทั้ง 4สาขาวิชา
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยูใ่ น
ระดับดีมาก

2.บุคลากรของสถาบันและ
สถานศึกษาในสังกัดมีความ
ตระหนักนความพยายามและเห็
3.สถาบั
และสถานศึกษา และน
สาขาวิชาต่างๆของหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาได้รูปแบบการ สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถ สถาบันการอาชีวศึกษามีประกาศ
กระจายอานาจที่ชัดเจน เช่น
บริหารจัดการด้านบุคลากร
ระเบียบ และแนวปฏิบัตใิ นการบริหาร
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือ
งบประมาณ หรือการจัดการเรียน จัดการการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน
แนวปฏิบัตใิ นการกระจายอานาจ
การสอนได้อย่างรวดเร็ว มี
เป็นต้น
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสามารถผลิตแรงงาน
วิชาชีพได้มาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการของสถานประการ
และตลาดแรงงาน

งบประมาณ

แผนพัฒนาสถาบันฯฉ.4
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ๒๐ ปี
5 ปี พ.ศ.2557-2561
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
220,000.00 ยุทธศาสตร์ที่1 ยกระดับปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ศักยภาพกาลังคนด้านการ
สนองความต้องการของประเทศ อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาตร์ที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาตร์ที่ 6 การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
กับภาคประกอบการในการผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้กา้ วสู่การ
เป็นองค์การยุคใหม่

