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สารจากผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

  

ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 

โดยเขียนว่า "มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน    ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน

การจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง  และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง

ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย 

ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย   และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   ทั้งนี้ กฎหมาย

ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  จากมาตรา ๖๕ 

นี้เอง ทําให้ต้องออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า "พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐" เพื่อเป็น

กรอบการดําเนินการจัดทําตัวยุทธศาสตร์ชาติของจริง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ

ดําเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ก็เป็นหน่วยงานราชการท่ีสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดอํานาจเจริญ       

ซึ่งจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จึงได้กําหนดแผนในการพัฒนาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาจัดทํา  กลั่นกรอง เพื่อให้แผนสามารถดําเนินการได้  และออกมาเป็นรูปธรรม จํานวน ๖  

ยุทธศาสตร์ ๑๐  กลยุทธ์ เพื่อเป็นแผนระยะ ๕ ปี ต่อจากนี้ ซึ่งได้มีการวางแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณไว้

อย่างชัดเจน ซึ่งกระผมในนามประธานการจัดทําแผนต้องขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ได้ร่วมกันระดมความรู้  

ความคิด และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองภาพการพัฒนาในอีก ๕ ปี ข้างหน้า  จึงหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ฉบับนี้คง

นําพาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า  ขอขอบคุณ 

      (นายลิขิต  พลเหลา) 

    ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

      ประธานคณะทํางาน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ตั้งใจ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจมุ่งมั่น

ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

ศึกษาธิการ
มั่นคง



 ค าน า 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ )มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกําหนดแผนงาน 

โครงการ งบประมาณ การดําเนินงาน การสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบ ๕ ปี  ข้างหน้าเพื่อการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๗ สถานศึกษา ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นการระดมทรัพยากรในทุก ๆ 

ด้านเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาอาคาร

สถานที่ ครุภัณฑ์  สารสนเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 คณะผู้จัดทําขอขอบพระคุณ ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  คณะผู้บริหาร  

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันฯ  ท่านผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการ บุคลากรที่ปฏิ บัติหน้าที่ใน

สถานศึกษา ทั้ง ๗ แห่ง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันทํางาน จนสําเร็จลุล่วงซึ่งทางคณะผู้จัดทําหวังว่า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) คงจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ สอฉ.๔

สังคม ประเทศชาติสืบต่อไป 

 

        สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

                                                คณะผู้จัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                 หน้า 

ส่วนที่  1  บทน า           ๑ 

- แผนผังยุทธศาสตร์ชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดบัต่างๆ     ๓ 

- ภาพรวมการพัฒนาในช่างแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒       ๔ 

ส่วนที่  2  แนวคิดและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี      ๘ 

- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        ๘ 

- ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ๑๑ 

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      ๑๗ 

- การศึกษาสภาพแวดล้อม SWOT Analysis สถาบันฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ๑๗ 

ส่วนที่ 4 การก าหนดทิศทางการพัฒนา       ๒๑ 

- ข้อมูลทั่วไป          ๒๑ 

- ขนาดและที่ตั้ง         ๒๒ 

- ข้อมูลบุคลากร         ๒๒ 

- วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ      ๒๕ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์         ๒๖ 

- เป้าประสงค์          ๒๖ 

- ตารางการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ      ๒๙ 

- แผนภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก Balance Scorecard  ๓๐ 

- ตารางกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี      ๓๒ 

-ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์สู่กลยุทธ์และการปฏิบัติ    ๓๖ 

- แผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี     ๔๕ 

ภาคผนวก 

- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาฯ   

- รูปภาพ           

 

 

 

 



 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

        

      ส่วนที่ ๑ 
   บทน ำ 
 

 

 

  

ในการพัฒนาประเทศ เป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วน

จะต้องมีส่วนร่วมในการท างานการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา

ประเทศไทยจากอดีตสู่อนาคตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องอาศัยกรอบการพัฒนาที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารราชการ

แผ่นดิน โดยมี พระราชบัญญัติจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และ 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นการ

แก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ความมั่นคง : การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ 

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  และภายนอกประเทศใน

ทุกระดับท้ังระดับประเทศ   สังคม   ชุมชน ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และปัจเจกบุคคล 

• ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม 

และการเมือง 

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

• ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร

ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ ผนึก

ก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมี

ความอบอุ่น 

• ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมี

ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับ

การด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน 

 

ความมั่งคั่ง : • ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม 

ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากร  ได้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 

 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง   และ 

สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน   และ ภายนอก 

ประเทศ     สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  

และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 

คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ 

ท าธุรกิจ   มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ 

โลก    เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง 

มีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง การพัฒนา

ต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทาง 

การเงิน   ทุนท่ีเป็นเครื่องมือ  เครื่องจักร   ทุนทาง 

สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ความยั่งยืน :   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ 

รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี     ไม่สร้างมลภาวะต่อ 

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ   และ 

เยียวยาของระบบนิเวศน์ 

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่

ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น   คนมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีความเอื้ออาทร  เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน    ให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  ในสังคมยึดถือ

และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อการ

พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 

  อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ : 
  

     เมื่อระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีสว่นร่วม 

ผลที่ประชาชนจะได้รับ 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล ้าน้อย 

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการ

ขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่

เข้มข้น 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา

ประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน

อนาคต 

 

 

๒ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

     จากกรอบความเชื่อมโยงจะพบว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและ

กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม

ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น

แผนงาน/โครงการในช่วง ๕ ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการ

ประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ ๑ ปี และ ๕ ป ี

 

 

• ชุมชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนและ
ภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ
ร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบและร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา

• มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน   ท่ียึด พื้นท่ีเป็นหลัก ปรับปรุง
กฎหมายและกฎ   ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ
ได้แก่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี
ทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเคารพในความ
แตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม

• ยึดหลัก “ปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียง” อย่าง 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ - ๑๑

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลางการ

พัฒนา

การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ

พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

 
 นโยบายรัฐบาล 

แผนปฏิบัติการกระทรวง 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรายจ่ายระยะยาว  

การบูรณาการโดยยดึพื้นที่และ

ประเด็นการพัฒนา 

อาทิ แผนปฏิรปู/แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งของไทย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล/การศกึษา/ สาธารณสุข/ วัฒนธรรม/ 

การท่องเที่ยว 

แผนบประมาณเชิง
บูรณาการ 
Function 

Area 

Agenda 

๓ 
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ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 

๑.๑ หลักการ 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ    ในระยะแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-

๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และ

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ

ปัญญาและนวัตกรรม  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้

ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 

ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็น

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะ

บรรลุใน ๕ ปี    โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนด

ขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : 

SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา 

ได้บูรณาการนโยบาย หรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูป

ประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐  

 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่  

(๑) การก ากับกรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก ในระยะ

ยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกลไก

เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุและ

แนวทางพัฒนาที่ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปีแรกของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

(๒) การปรับเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

ให้มีกรอบและทิศทางในการก ากับท่ีชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้

ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติ  โดยได้ 

ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญ ๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงาน

และโครงการส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  โดยใชก้ลไกแผนเฉพาะด้าน  

ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และ     กลุ่ม 

จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน

ตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

 

 
 

ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการ

พัฒนาและเชิงพื้นที่ และมีการก าหนด

ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมนิผลที่

เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถสะท้อนถึง

ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา

ได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง ๕ ปีต่อจาก

นี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การ

บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผน

ส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎ 

ระเบียบ เรื่องวินัยการเงินการคลัง

ภาครัฐ และระบบการติดตาม และ

ประเมินผลของการด าเนินงาน ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และระบบการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพื่อการ

รองรับความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลในขณะเดียวกัน

แนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ัง ๑๐ ยุทธศาสตร์

นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลาก 

๔ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

หลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลัง

ด าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพื่อสนับสนุนให้เกิดการด า เนินการอย่างต่อเนื่อง

และเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล  

(๓) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนา จังหวัด ภาค และเมือง  ที่ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและ

สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงไป เพื่อก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

จังหวัด ภาค และเมือง  เกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของประเทศ  

(๔) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็น    และแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอโดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจน และต้องเร่ง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐาน

เพื่อการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีประเด็นของความ

เข้มแข็ง และ ความส าเร็จที่ส าคัญในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการ

มีบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษา การ

คิดวิเคราะห์สถานการณ์ ขีดความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน และมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนงาน 

โครงการเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา   ในสังกัดมีข้อเสนอ 

แนะนโยบายทั้งในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ 

และมีประสบการณ์ ในการผลักดันให้สถานศึกษาน าไปส่ 

การปฏิบัติ และมีบุคลากรท่ มีสมรรถนะและ เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการอาชีวศึกษา สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี / แผนยุทธศาสตร์ /แผนพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน 

กลยุทธ์ในการท างาน  และโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับ

แผน  มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการ

พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ใน

ระดับพื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างสถาบันด้วยกันเอง ซึ่งมีระบบรายงานน าเข้าข้อมูล

ทุกเดือน สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อการก ากับติดตาม                                   

ประเมินผลงานตามนโยบายได้ทันเวลา และใช้เพือ่การ

จัดสรรงบประมาณตามระบบการบริหารแบบ RBM     มี

การจัดกิจกรรมเพื่อการสานสัมพนัธ์ที่ดีกับเครือข่าย

สถานศึกษาในสังกัด    และชุมชน  ท าให้มีความพร้อมใน

การขับเคลื่อนนโยบายและรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสั่งการต่าง ๆ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  แต่กระนั้นปัญหาของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ที่ต้องพัฒนา คือ จ านวน

บุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ และกระบวนการในการติดตาม 

ประเมินผลระบบสารสนเทศที่ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นระบบ

และการขาดการรายงานข้อมูลในทุกมิติ ที่ต้องเชื่อมโยง

กับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งความจ าเป็นทางการบริหาร                

ของประเทศและเป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาไม่รอบด้าน      ไม่ทันต่อ

สถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่สามารถตอบโจทย์ของ

ผู้บริหารได้ รวมทั้งภาระการท างานที่เร่งด่วนทั้งใน                          

การรองรับความต้องการทางการเมือง ผู้บริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดที ่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตลอดจน                         

การปรับเปลี่ยน โยกย้ายผู้บริหารบ่อย ท าให้การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาตามแผนงานของ

สถาบันและยุทธศาสตร์ ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการขับ

๕ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

เคลื่อนที่ผ่านการน าทางยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหาร

สถานศึกษา ขาดภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง และทักษะ

ในการท างานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน ทั้งในระดับ

สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ อีกทั้งการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทั้งระบบให้มีความเชี่ยวชาญทาง

ยุทธศาสตร์ การคิด วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขาดความต่อ

เน่ อง ขาดการริเร่ มสร้างสรรค์กลยุทธ์ มาตรฐานวิชาชีพ 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และยังไม่ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรในการพร้อมรับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  

   แต่ถึงกระนั้นสถาบันฯ   ยังให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาการบริหารของสถาบัน อย่างต่อเนื่อง จึงเน้น

การสร้างระบบบริการที่ดี ทันสมัย การเพิ่มขีด

ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้ล่วงรู้ถึงความต้องการ

ของบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  ชุมชน    และสถาน

ประกอบการในปัจจุบัน และอนาคต   พัฒนาระบบการ

ประสานงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แบบบูรณา

การ และการจัดระบบบริการให้ลดข ้นตอน ความสะดวก/

ง่ายในการเข้าถึงยุทธศาสตร์ เพื่อลดความซ้ าซ้อนให้

สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา  มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล/แหล่งข้อมูล  ประกอบการ   ตัดสินใจอย่าง

ทันท่วงทีส าหรับการรองรับความต้องการของรัฐบาล 

กระทรวง ส านัก  รวมท้ งการรองรับประชาคมอาเซียน 

และเปิดตัวสู่นานาชาติพร้อมทั้งการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งแบบทวิ/พหุภาคีในการร่วมสร้างแรงงาน

อาชีวศึกษา 

 

 ในด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มุ่ง

สร้างบรรยากาศ    ที่ดีในการท างาน    และเน้นการ

สร้างสรรค์ความรู ้ เทคโนโลยี  นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์  การเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่พึ่ง ด้าน

เทคโนโลยี   สนับสนุนสร้างทีมนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มี

คุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาไดต้รงจุด   (Research 
and Development)  

 
 

    ในด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เน้นการพัฒนาเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง (HPO) พัฒนาองค์กรน าการเปลี่ยนแปลง 

เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (ทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร

และ เทคโนโลยี  วิทยาการสมัยใหมแ่ละสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่) สร้างการยอมรับ เชื่อมั่นแก่เครือข่าย (Quality of 

Policy and Strategy) แสวงหาความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งของรัฐและ

เอกชน หรือองค์กรทั้งในและระดับนานาชาติเพื่อสร้าง

เครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระบบของนโยบาย

และยุทธศาสตร์ให้เป็น Unity การพัฒนาระบบภายใน

และนวัตกรรม รวมท้ งเพ่ มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการท้ังระดับชาติ ระดับกระทรวง 

และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี

เป้าหมายส าคัญ  คือ  การเป็นต้นแบบของสถาบันฯ อย่าง

มีธรรมาภิบาล 

       
 

๖ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒-๒๕๖๖) นี้จึงเป็นเสมือนกับเข็มทิศน าทางในการ 

พัฒนาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ ๔   ซึ่งถ้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาของประเทศ และชุมชนในทุกพื้นที่ จึงจ าเป็นที่

จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาภายใน

สังกัดสถาบันฯ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนให้

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ  ความเปลี่ยนแปลง

จึงจะมีพลังมากพอที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้    เพื่อมุ่งสู่

อนาคตตามวิสัยทัศน์  ต่อไป 
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สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

                                                   

  ส่วนที่ ๒ 
 

  แนวคิดและขั นตอนในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)   

  

  ๑.  แนวคิด/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ได้อาศัยแนวคิดตามหลักของ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใน

การบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้น

เมื่อปี ๑๙๙๐ โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced 

Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard”  เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้

ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ใน

การจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้านมากกว่าที่จะ

ใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ค านึงถึง เช่น รายได้ ก าไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การน า balanced scorecard มาใช้จะท าให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการ

วัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุก

จุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced 

Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการ

ท างานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร มาน ามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและ

ประสิทธิผลดียิ่ งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced 

Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การท างานตามค าสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา 

(academic exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร (nerve center of an enterprise) 

ส าคัญ ดังนี้  

๑.๑ การเปลี่ยนแปลง : เติบโต (Road Map for Change : Growth) ประกอบด้วย   

๑.๑.๑ Initiative Action หรือ ๕-B คือ การกระท าที่ริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ไปสู่เป้าหมาย (Go to Growth) เปรียบเสมือนบันได ๕ ขั้น ประกอบด้วย  

๑) Problem Based (PB) คือ การกระท าที่มุ่งแก้ปัญหาหรือวิกฤตที่เป็นอยู่ให้หมด 

ไปหรือน้อยลง  

๒) Development Based (DB) คือ การกระท าที่มุ่งสานต่อความส าเร็จให้ดีกว่าเดิม  

และพัฒนาให้ต่อเนื่อง 
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๓) Creative Based (CB) คือ การกระท าที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ                        

๔) Benchmark Based (BB) คือ การกระท าที่มุ่งเน้นการเทียบเคียงกับความเป็นเลิศ  
(Best Practice)  

๕) Innovation Based (IB) คือ การกระท าที่มุ่งสร้างนวัตกรรม สามารถเป็น 

ศูนย์กลาง หรือให้ความรู้  ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด “แก้ปัญหา  พัฒนาให้ดีกว่าเดมิ   สร้างเสริมสิ่งใหม่  

ใส่ใจความส้าเร็จ  เบ็ดเสร็จด้วยนวัตกรรม”  ประโยชน์ของ Initiative Action จึงน ามาใช้ส าหรับขั้นตอนการแปลง

ยุทธศาสตร์สู่มาตรการและแนวทางปฏิบัติ   

-  กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) จะต้องเขียนมาตรการให้ครอบคลุมทั้ง PB, DB, CB, BB, IB   

-  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) ด าเนินการเพียง PB, BB, CB   

-  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) ด าเนินการเพียง PB, DB, CB   

-  กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (W-T) ด าเนินการเฉพาะ PB เท่านั้น  

๑.๑.๒ Action For Change หรือ ๔ D เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ 

เติบโต ตามช่วงเวลา ประกอบด้วย             

๑) Do Now เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท าแล้วจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม  

ซึ่งจะท าในช่วงปีแรก ส่งผลให้เกิดผลผลิต (Output) ขององค์กร และเป็นบทบาทขององค์กร ๑๐๐% (ผู้ปฏิบัติหลัก)              

๒) Do Next เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ท าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบกับ  

Before และ After) และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นบทบาทขององค์กร ๘๐% ซึ่งจะท าในช่วง ๓ ปีแรก

ของโครงการ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก Operator เป็น EECMEA              

- E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการท างาน              

- F : Facilitator คือ อ านวยความสะดวก/ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน  

- C : Consulter คือ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะเครือข่ายในการปฏิบัติงาน                   

ได้อย่างถูกต้อง               

- M : Monitor คือ ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงาน              

- A : Assessor คือ ท าหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย  

๓) Do Long เป็นกิจกรรมที่ท าแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ได้ผลกระทบ  

(Impact) จะด าเนินการในช่วงปีที่ ๑ – ๕ ซึ่งเป็นบทบาทขององค์กร ๒๐% ได้แก่                      

- สรุปถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้    

- ข้อมูลเพือ่ตัดสินใจทางการบริหาร (Information Diagnosis : MIS, EIS)    

- ชุดมาตรฐานการด าเนินงาน (Standardization) หรือคู่มือต่าง ๆ    

๙ 
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- พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance)  

๔) Do Sustain คือจะเกิดรูปธรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการกระท าของเครือข่ายเอง  

(บทบาทของ เครือข่าย ๑๐๐%) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ไม่ต้องกระท าซึ่งจะเกิดผลในช่วงปีที่ 

๕ เมื่อเครือข่าย เข้มแข็งจนสามารถดูแลตนเองได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ท าหน้าที่ในการเป็น 

Certify Body   หรือ Accreditation Body            

ประโยชน์ของ Action for Change น าไปประยุกต์ใช้เขียนแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ  

๑.๑.๓ Balance Scorecard คือ การสร้างความสมดุลเพื่อการเติบโตขององค์กร ๔ มุมมอง (FCIL)  

ประกอบด้วย  

๑)  Financial Perspective คือ ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของภารกิจ  

๒)  Customer Perspective คือ คุณภาพการบริการท่ีดีแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  

๓) Internal Process Perspective คือ ความเป็นเลิศ เชี่ยวชาญในกระบวนงานหลัก  

๔) Learning & Innovation Perspective คือ การมีสมรรถนะหน่วยงานสูงขึ้น,  

สมรรถนะยุทธศาสตร์สูงขึ้น, องค์ความรู้สูงขึ้น (ผลงานวิจัย), วิธีการคิดสูงขึ้น (วัฒนธรรม)           

ประโยชน์ของ Balance Scorecard ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic  
Map)  

๑.๒ Scenario เป็นการคาดการณ์อนาคต โดยการวิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน ประกอบด้วย ๓ มุมมอง ดังนี้   

๑.๒.๑  มองสูง คือ ความคาดหวังของนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งความ                    

คาดหวังของผู้บริหารระดับสูงหรือระดับนโยบาย  

๑.๒.๒ มองไกล คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีกระทบต่อการเปลี่ยนภารกิจ ประกอบด้วย                   

- Political : ด้านการเมืองการปกครอง                   

- Economic : ด้านเศรษฐกิจ                   

- Social : ด้านสังคม, การศึกษา                   

- Technology : ด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์                   

- Legal : ด้านระเบียบ, กฎหมาย                   

- Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

๑.๒.๓ มอง (รู้) ลกึ คือ การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist Competent) ที่ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ต้องมีในฐานะที่เป็นมันสมองของสถานศึกษา 

 ประโยชน์น าไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์               

- ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need)               

- จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)               

- ศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน  

๑๐ 
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(Potential and Environment)  

๑.๓  ระบบการบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management System : RBM) ประกอบด้วย  

- ผลผลิต (Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากภารกิจ  

- ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของผลผลิต  

- ผลลัพธ์สูงสุด (Ultimate Outcome) คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาหลังจากมี Output        

และ Outcome        

ประโยชน์ RBM น าไปใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด จัดท ามาตรการ/โครงการเชิงยุทธศาสตร์  

 ๒.  ขั นตอนการจัดท้ายุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ด าเนินการโดยอาศัยกรอบ

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลส าฤทธิ์ตามหลัก Balance Scorecard ขั้นที่ ๑-๕ ตามแผนภาพ  

ขั นตอนที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis :SN)  

๑.๑  วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย  

  ๑.๑.๑ นโยบาย (Policy) : การกระจายนโยบาย  (Deployed) ทั้งจากนโยบาย 

ภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔    

๑.๑.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) : ความต้องการ (Need) ของผู้มีสว่นได้ส่วน 

เสีย และผู้รับบริการ ประกอบด้วย         

    - Stakeholder ภายใน คือบุคลากรของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔        

    - Stakeholder ภายนอก ได้แก่  ลูกค้าหลัก (นักเรียน นักศึกษา) และ

ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ    

๑.๑.๓  บทบาทหน้าที ่(Business) : การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Change) บทบาทภารกิจ 

ให้รองรับสถานการณ์ประกอบด้วยระบบภายใน (๗S) และระบบงานภายนอก (PESTLE, คู่แข่ง/Benchmark, 

สถานการณ์และตลาดแรงงาน)   

๑.๒ วิเคราะห์กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การศึกษา (Study) ให้เกิดความเข้าใจ/ 

กระจ่างวิเคราะห ์ (Analyze)  เกี่ยวกับพันธะกิจ/สถานการณ์ และการวินิจฉัย (Diagnosis) สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ท า /

เปลี่ยนแปลง  ๑.๓  ผลผลิต (Output)  เกิดความเข้าใจได้มาซ่ งข้อมูลสถานการณ์ส่งผลในการปรับพันธ

กิจท่ เกี่ยวข้องและ เลือกกระท าในส่วนที่ถูก ที่ใช่ ที่ควรท า 

 

 

 

๑๑ 
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   ขั นตอนที่ ๒ การก้าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร  ์(Strategic Positioning) 

  

๒.๑  เกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมิน เมื่อได้ความจ า เป็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Need)    

ทั้ง ๓ ด้าน (Policy /Stakeholder / Business) จะน ามาวิเคราะห์และประเมิน (Analysis & Evaluation) โดยยึด

เกณฑ์ ๕ ส่วน  คือ        

๑) วิเคราะห์และประเมินความส าคัญต่อภารกิจหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต          

๒) วิเคราะห์และประเมินความประโยชน์คุณค่าต่อลูกค้า (นักเรียน นักศึกษา) ปัจจุบันและ 

ลูกค้า (นักเรียน นักศึกษา)ในอนาคต  

๓) วิเคราะห์และประเมินความเร่งด่วนต่อปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต          

๔) วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Initiative Action : ๕B และ  
Action  for  change: ๔D)  

๕) วิเคราะห์และประเมินความเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ กระทรวง  โดยให้ 

คะแนนทั้ง ๕ ด้าน คะแนนสูงสุด ๕ และต่  สุด ๑  แล้วน ามารวมกันทั้ง ๕ ด้าน  

๒.๒  เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนระหว่าง ๒๑ – ๒๕ – ความจ าเป็นของการพัฒนาที่ต้อง 

ขับเคลื่อนด้านแผนยุทธศาสตร์ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าคะแนนระหว่าง ๑๖ – ๒๐ - ความจ าเป็นของการพัฒนาที่ใช้

แผนปฏิบัติการ ค่าคะแนนระหว่าง ๑๑ – ๑๕ - ความจ าเป็นของการพัฒนาด้านงานประจ า (Routine)  ค่าคะแนน

ระหว่าง ≤ ๑๐ - ไม่มีความจ าเป็นในการพัฒนา  

๒.๓  การคัดเลือกความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ : SN  น า SN ที่มีคะแนนสูงสุดน ามาเป็นข้อมูลในการ 

ก าหนดจุดยืนในการพัฒนา  

๒.๔  การก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ : SP  โดยการน า SN ที่ได้รับการคัดเลือกที่ KSF ที ่

ใกล้เคียงกันหรือคล้าย ๆ กัน มาจัดกลุ่มรวมกัน (Grouping) ซึ่งเรียกว่าการก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP) 
    

ขั นตอนที่ ๓ การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอ้มภายนอก (Potential and Environment Evaluation)  

 

      ๓.๑  การประเมินศักยภาพ (Potential Evaluation)  หมายถึง การวิ เคราะห์และประเมินจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (weakness)   

๑. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดแข็งภายในขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าหน้าที่  

ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP) ให้เปลี่ยนแปลง เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยยุทธศาสตร์   

๒. จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง จุดอ่อนภายในขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนจุดยืน  

การพัฒนายุทธศาสตร์ (SP) ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์   

 

 

๑๒ 
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๓.๒  การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินโอกาส 

(Opportunity และอุปสรรค (Threats)   

๑. โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่งเสริม                   

ให้ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP) ให้เปลี่ยนแปลงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ 

๒. อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรคภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ และคุกคามต่อองค์กรในการ  

ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP) ไม่ให้มีความเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์  

๓.๓  วิธีการเขียน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค โดยการน า เอาจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP)     

มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค             

- การหา KSF  ของจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP)             

- การน า KSF  มาท า SWOT Analysis             

- การเขียนโดยแสดงให้เห็นประเด็น (Issues) ข้อมูลประจักษ์ (Fact-Evidence) และผลสัมฤทธิ์               

(Result) ที่จะเกิดตามมา  

๓.๔  การท า TOWS MATRIX  คือ การจับคู่ระหว่างศักยภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก   

๑.  S-O (เชิงรุก)  คือ การผสานจุดแข็งภายในเข้ากับโอกาสภายนอก เพื่อการรุกไปข้างหน้าของ  

จุดยืนการพัฒนา (SP)   

๒.  S-T (เชิงป้องกัน) คือ การน าจุดแข็งไปป้องกันการคุกคามจากภายนอไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ  

จุดอ่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP)   

๓. W-O (เชิงแก้ไข) คือ การน าโอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนภายในให้ลดลง ไม่เป็นปัญหาต่อ  

จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (SP)   

๔. S-T (เชิงตั้งรับ) คือ การปรับปรุงแบบต้ งรับ แก้แบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป (เน่ืองจากศักยภาพ               

มีจุดอ่อน และถูกโอกาสคุกคาม) 

 

ขั นตอนที่ ๔ การก้าหนดทิศทางการพัฒนา               

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธะกิจ (Mission) เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์  
 

ขั นตอนที่ ๕ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีขั นตอนดังนี             

๕.๑  การก าหนดกลยุทธ์   เป็นกระบวนการที่น าเอาทิศทางที่ได้จากการท า TOWS MATRIX ประกอบด้วย

ทิศทางเชิงรุก (S-O), เชิงแก้ไข (W-O), เชิงป้องกัน (S-T) และเชิงรับ (W-T) มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ และจัดกลยุทธ์                     

เรียงตาม Balance ๔ มุมมอง คือ Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Process              

Perspective  และ Learning & Innovation Perspective 
 

๑๓ 
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๕.๒ การจัดท ามาตรการแนวทางปฏิบัติ (Guideline to Implementation)     

๕.๒.๑ ขั้นตอนการจัดท ามาตรการแนวทางปฏิบัติ                  

๑) ค้นหา Key Action Area (KAA) ของกลยุทธ์ เพื่อจัดจุดมุ่งเน้นการด าเนินงานหลัก                 

๒) เขียนมาตรการแนวทางปฏิบัติยึดหลัก Paradigm shift ตามแนวคิด Initiative  
Action : ๕ B                 

หมายเหตุ :    ๑. กรณีทิศทางเชิงรุก (S-O) ให้ท าทั้ง ๕ B คือ Problem Based, Development Based 

Creative Based, Benchmark Based, Innovation Based (บันได ๕ ขั้น) 

   ๒. กรณีทิศทางเชิงแก้ไข (W-O) และเชิงป้องกัน (S-T) ให้ท าเฉพาะ Problem Based, 

Development Based และ Creative Based (บันได ๓ ขั้น)         

๓. กรณีทิศทางเชิงรับ (W-T) ให้ท าเฉพาะ Problem Based อย่างเดียว    

๕.๒.๒ หลักการเขียน Initiative Action                     

-  Problem Based นิยมขึ้นต้นประโยคว่า สร้างมาตรการ กลไก....                    

-  Development Based นิยมขึ้นต้นประโยคว่า พัฒนาและต่อยอด .....                    

-  Creative Based นิยมขึ้นต้นประโยคว่า ริเริ่มสร้างสรรค์ .....                     

-   Benchmarking Based นิยมขึ้นต้นประโยคว่า มุ่งสร้างแนวปฏิบัติที่ดีโดยผ่านการ....                      

-  Innovation Based นิยมขึ้นต้นประโยคว่า  สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี .....  

๕.๒.๓. การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Verify) มาตรการแนวทางปฏิบัติ      

๑)  เป็นไปตาม  Initiative Action      

๒)  มีครบทั้ง ๔ D (DN, DN, DL, DS)      

๓)  ใช้หลัก Result Based Management      
-  Output, Outcome, Ultimate Outcome      

-  Utilization      

-  Sustainable     

-  E, F, C, M, E, A (Enable, Facilitator, Consulter, Monitor, Assessor)                  

๕.๓ การแปลงมาตรการสู่โครงการและแผนปฏิบัติการ             

๕.๓.๑ การแปลงมาตรการแนวทางปฏิบัติสู่โครงการ    

ขั้นตอนที่  ๑  แปลงมาตรการเป็นกิจกรรมหลัก (Activity)    

ขั้นตอนที่  ๒  การน ากิจกรรม (Activity) มารวมกลุ่มกัน (Grouping) จัดเป็นโครงการ            

- ประเภทของ Activity Grouping 
 

๑๔ 
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๑.  Value Chain (UP Stream, Main stream, Down Stream)     

๒.  Plan Cycle (Plan, Do, Check, Action, Standard) เป็นการจัดกลุ่ม 

กิจกรรมตามวงจร  การวางแผน    

๓. Result Based Management (Output, Process Transformation,  

Outcome) เป็นการเขียนโครงการโดยรวมกิจกรรมที่ท าให้เกิด Results ประเภทต่าง ๆ     

๔.  Cross Functional Management เป็นโครงการทีร่วมกิจกิจกรรมของ 

หลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน และบริหารโครงการแบบ Cross Functional    

   - รูปแบบ Integration    

๑. Area Based Collaborative ABC การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน    

๒. Target Group Collaborative การบูรณาการใช้กลุ่มเป้าหมาย (คน) เป็นศูนย์กลาง    

๓. Resource Collaborative การบูรณาการทรัพยากรจากส่วนต่างๆ มาท ายุทธศาสตร์    

๔. Agenda Collaborative การใช้ Agenda เป็นหัวใจในการท างานในระดับต่าง ๆ                 

๕.๔ การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์                             

การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์มีองคป์ระกอบ  ๑๔ ส่วน ประกอบด้วย  

๑) หลักการและเหตุผล  

๒) วัตถุประสงค์  

๓) เป้าหมาย  

๔) กลุ่มเป้าหมาย  

๕) กลยุทธ์/กลวิธี  

๖) ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ              

๗) วิธีด าเนินการ  

๘) ระยะเวลา  

๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑๐) งบประมาณ  

๑๑) การก ากับโครงการ              

๑๒) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

๑๓) ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  

๑๔) เอกสารอ้างอิง  

 หมายเหตุ   ตัวอย่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนแสดงในภาคผนวก                                   

 

 

 

๑๕ 
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     ส่วนที่ ๓ 
 

การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

การศึกษาสภาพแวดล้อม  SWOT  Analysis 

จุดแข็ง (Strengths)  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

        s           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านบุคลากร  

S๑. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตรงตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพ    
      ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
S๒. บุคลากรไดร้ับการพัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
S๓. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มกีารเปิดสอนหลักสูตรที ่
      หลากหลายครอบคลุมความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับ   
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับ 
      ปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
S๔. มีการจดัท าระบบข้อมลูสารสนเทศ ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
S๕. ครูผ่านการสอบคดัเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน การสอบคดัเลือกและบรรจ ุ
S๖. มีการพัฒนาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/สถาบัน อย่างต่อเนือ่งโดยการ 
     ฝึกอบรม การศึกษาดูงานตามนโยบายของ สอศ. สถาบันฯ  และของสถานศึกษา 
S๗. บุคลากรตระหนักและให้ความส าคญัต่อการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีงานท า  

S๘. สถาบัน/สถานศึกษา มรีะเบียบ แนวปฏิบัติ และระบบการวัดและประเมินผล 
      การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกหลกัสูตร 
S๙. มีหน่วยงานอ่ืน สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการวัด 
      ประเมินผลของผูเ้รียน 
S๑๐. มีระบบการประเมินคณุภาพนักเรียน นักศึกษา ที่สนับสนุนรองรับการประเมิน 
        การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพในทุกสาขา 
S๑๑. มีระบบการทดสอบมาตรฐาน V-Net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา  
        (สทศ.) 
S๑๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนมากท างานในสถานประกอบการ  
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 จุดอ่อน (Weaknesses)  

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านบุคลากร  

w๑. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบ และสอนไม่ตรงตามสาขา 
w๒. สถาบันไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังที่มีคนครองจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปใน 
       สถานศึกษาที่ขาดได้ 
w๓. บุคลากรต้องรับผิดชอบการสอน และหน้าท่ีพิเศษในหลายงานจึงขาดการเตรียม 
       ความพร้อมในการสอน 
w๔. บุคลากรส่วนมากเป็นครูจ้าง จึงขาดความรับผิดชอบในการท างาน 
w๕. บุคลากรส่วนมากห่วงแต่รายได้ จึงมุ่งท าปริมาณงานหรือการประเมิน จึงขาด 
       ความรับผิดชอบด้านการสอน และจิตอาสาในการท างาน 
w๖. บุคลากรไม่มีงบประมาณที่จะศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชา ในระดับที่สูงขึ้น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีงานท า  
W๗. บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักและเอาใจใส่ในการวัดและประเมินผล 
W๘. ครูและสถานศึกษาไม่น าผลการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะมาใช้เพื่อ 
       ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
W๙. สถานศึกษาไม่มีคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
W๑๐. ขาดการก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ 
W๑๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ สถานศึกษา/ผู้เรียนไม่ให้ 
         ความส าคัญกับการสอบ V-net ท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการสอบอยู่ในระดับต่ า 
W๑๒. นักเรียน นักศึกษา ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความส าคัญในการทดสอบ  
         V-Net 
W๑๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลัก ๕ วิชา มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ต่ า 
         กว่าเป้าหมายที่ต้องการ 
W๑๔. การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนขาดความ 
         เชื่อมโยงกับรูปแบบและแนวทางการสอบ V-Net 
W๑๕. สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์การทดสอบ ไม่น าไปเป็นสารสนเทศใน 
        การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ  
W๑๖. การด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยังไม่สามารถน า  
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติการร่วมอย่างจริงจัง และระบบการท างานของ 
         หน่วยงานภายในของสถาบันยังเป็นการท าแบบรวมกลุ่ม ยังไม่สามารถแยก 
         ภารกิจออกเป็นส่วนตามโครงสร้าง 
W๑๗. ขาดการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารนโยบาย และการ 
        ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ืือรองรับการเปล่ืืยนแปลง ท าให้รูปแบบการ 
        ด าเนินงานต่าง ๆ มีมิติในงานประจ า และเป็นการสั่งการจากระดับนโยบาย  

W 

๑๘ 
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  โอกาส (Opportunities)  
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O๑. การกระจายอ านาจให้สถาบันมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย 
      ปฏิรูปโครงสร้าง เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      ที่เข้มแข็งแบบบูรณาการทรัพยากรในพ้ืนท่ี   ท าใหส้ถาบันสามารถ พึ่งตนเองได้  
      ซึ่งจะส่งเสริมให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมรับผิดชอบงานการขับเคลื่อนนโยบาย            
      และยุทธศาสตรส์ุมีความชัดเจนมากขึ้น  
O๒. กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคญัในการบริหารงานและ 
      การพัฒนาสถาบันให้มีความเข้มแข็ง  การก าหนดนโยบายด้านการศึกษา เอื้อต่อ 
      ความต้องการของตลาดแรงงานและการต่อยอดการศึกษาอาชีวศึกษา 
O๓. ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน 
      ประกอบการ ให้การสนับสนนุทรัพยากรในการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน    
      ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ การจดัการเรียนการสอน ตาม 
      หลักสูตรของสถาบัน  ลดรายจ่ายทางด้านการศึกษา 
O๔.  มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและ 
       เอกชน ท าให้มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนายุทธศาสตร์ของ 
       สถาบัน และมีเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร   ท่ีเข้มแข็ง ท้ังในและนอกระบบท้ัง 
       ส่วนกลางและพื้นที่ ท าให้มีโอกาสในการสื่อสารนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่ผู้ 
       ปฏิบัติ 
  

 

๑๙ 
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 อุปสรรค (Threats)  
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T ๑  อัตราก าลังครูยังไมเ่ป็นปัจจบุัน  เกณฑ์การย้ายหรือบรรจุไมเ่อือ้ต่อการรับย้าย 
      หรือบรรจุ 
T ๒  ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารงาน  
      ให้นักเรียน และผู้ปกครองเหน็ความส าคญัในการเข้ามาใช้บริการ ชุมชนและ 
      ท้องถิ่นไม่มีโอกาสเข้าร่วมจดัการเรยีนการสอน 
T ๓  นักศึกษาท่ีออกกลางคัน  ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว เช่น หย่าร้าง   
      ยากจน  ย้ายภูมิล าเนาบ่อย โดยขาดการคัดกรอง น าไปสู่พฤติกรรมทีไ่ม่พึง 
      ประสงค์ของนักศึกษาและไมส่ามารถก ากับ ติดตามนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษา   
      ได้ทั้งหมดเนื่องจากย้ายภมูิล าเนาตามบดิา – มารดา 
T ๔  ไม่มีกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ในการก าหนดให้หน่วยงานภาคเอกชน  สถาน 
      ประกอบการ  มีความรับผิดชอบร่วมในการจัดการเรยีนการสอน  การ 
      ด าเนินการที่ผ่านมาต้องผ่านการขอความร่วมมือเป็นส าคัญ ซึ่งบางครั้งมีความ 
      ร่วมมือท่ีดี และบางครั้งไม่มี  
T ๕  รูปแบบการจัดเก็บข้อมลู โปรแกรมบันทึกข้อมลูของ บุคลากร  ผู้เรียน ผู้ส าเร็จ 
       การศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารอาชีวศึกษาไมม่ี มาตรฐาน 
       เดียวกัน ต่างคนต่างพัฒนา ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมลูระหว่างสถาบัน    
       สถานศึกษา สอศ.  และส านกัต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
 T ๖  สถานการณ์แวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนข้อเสนอนโยบายมกีารเปลีย่นแปลง  
        มีความเร่งด่วนทางด้าน การเมือง  ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ท าให้ผลการ 
       วิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอทางด้านอาชีวศึกษา  ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
       ความส าคัญ และท าให้การขับเคลื่อนนโยบายและการบรูณาการ  สู่การปฏิบัต ิ
      ได้จริง เกิดผลสัมฤทธ์ิในสถาบันและสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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   ส่วนที่ ๔              การก้าหนดทิศทางการพัฒนา 

 
 

   ข้อมูลทั่วไป      ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

          .           พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑  มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง ก าหนดลักเกณฑ์

การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตาม

มาตรา ๑๓  ของ พรบ. การอาชีวศึกษา ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การ

รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระท้าได้โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และค้านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั งนี ให้เป็นไปตามที่

ก้าหนดในกฎกระทรวง...” และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดท ากฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจา

นุเบกษา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น  จ านวน ๑๙ สถาบัน ยกเว้นสถาบัน

การอาชีวศึกษาเกษตรตามภาคต่าง ๆ จ านวน ๔ แห่ง ที่มีเหตุผลของการจัดตั้งท่ีแปลกแตกต่างออกไป   

               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region ๔) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาหนึ่งใน ๑๙ สถาบัน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมี

ที่ต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อยู่ที่ ๖๓๒ หมู่ ๔  ถนนวาริน-พิบูล ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช า

ราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ จัดการเรียนการศึกษา      แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๗ แห่ง คือ 

 ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 ๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

 ๓. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 ๔. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 ๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 ๖. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 ๗. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

ข้อมูลบุคลากร 

 

 

 

 ขนาดและที่ตั ง 

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ ๓๑ -๑ –๕  ไร่ ตั้งอยู่  ๖๓๒  หมู่ ๔ ถนนวาริน-พิบูล ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 

 

 

 

      แผนผังคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

๒๒ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

 

        แผนผังผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

๒๓ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 
 

  

 

แผนผังบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษ ์เอกลักษณ์ ค้าขวัญ พันธกิจ สถาบัน 

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นผู้น้าการผลิตและพัฒนาก้าลังคน” 

 

  ปรัชญา (philosophy)   “ปฺรชฺญา. ภูยส. ภูมิปัญญา  เขตต้ง”     

            “ปัญญา พัฒนา ภูมิปญัญาท้องถิ่น” 

  อัตลักษณ์ (Identity) “เป็นผู้อ่อนน้อมถอ่มตน มากล้นจิตอาสา พัฒนาธรรมชาติ เปี่ยมสะอาดด้วยคุณธรรม” 

 

  เอกลักษณ ์(Corporate)   “สร้างสรรค์ฅนอาชีพ  อย่างมีคุณภาพ” 

 

  ค้าขวัญ (Slogan) “ฝีมือดี มีทักษะ เสียสละเพือ่สังคม” 

 

  พันธกิจ  (Mission) 

     ๑. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   ๒. ส่งเสริมการท้าผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียน 

                              การสอน พัฒนาชุมชนและประเทศ 

   ๓. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

                              และสังคม 

   ๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ท้านุบ้ารุงศาสนา และศิลปะ             

                              วัฒนธรรม 

   
                                       ตราสัญลักษณ์         

 
 
   ธง/สีประจ้าสถาบัน                    

            ธงประจ้าสถาบัน                                                      สีประจ้าสถาบัน           
     

 

สีฟ้า - สีแดง (เลือดหม)ู  แสดงถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความมั่งคงและเย็นใจมีความเป็นอิสระ  

ความหมาย 

สีฟ้า  เป็นสีที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย สดชื่น  ร่าเริง เย็นใจ  และมีความเป็นอิสระ                         

สีแดง (เลือดหมู)  เป็นสีแห่งอ านาจแสดงถึงการมีพลัง ความมั่นคง ความเข้มแข็งและความเป็นผู้น า 

 

 

      
 

 

    
 

สีฟ้า 

สีแดง

ZX==() 

 

๒๕ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปวช.,ปวส. 
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิ
บาล 

 

 

  เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
  

เป้าประสงค์ที ่๑) มีนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ที่มี

ประสิทธิภาพสูงจากฐานข้อมูลคุณภาพและการมีส่วนร่วม และบริหารทรัพยากรอย่างเป็นธรรม คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่

นักศึกษา  และประชาชน  

นิยามของเป้าประสงค์  “ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ที่มีประสิทธิภาพสูงจากฐานข้อมูล คุณภาพและการมีส่วนร่วม และบริหารทรัพยากรอย่างเป็น

ธรรม คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นกัศึกษา และประชาชน หมายถึง ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามระดับการพัฒนา 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จากฐานข้อมูลคุณภาพสู่

การมีส่วนร่วม และบริหารทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตามระดับการพัฒนา ดังนี้  

Level ๑ : มีการน าข้อเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานในสังกัด และภายนอก อย่าง

น้อย 1 หน่วยงาน มีการบูรณาการทรัพยากรทั้ง ๔ ด้าน Man, Money, Material, Management    

Level ๒ : มีการจัดสรรทรัพยากรร่วมด าเนินงาน ท้ ง ๔ ด้าน คือ Man, Money, Material, 

Management ตามข้อเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และมีพันธะสัญญาหรือการลงนามความร่วมมือขององคก์รระหว่างกันที่ชัดเจน  

Level ๓ : มีพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตามหลัก Area Based 

Collaborative (ABC) ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง  
 

๒๖ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

Level ๔ : มีการน าแนวนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานศึกษา  สถานประกอบการที่

ร่วม บูรณาการระหว่างกัน หรือมีการน าไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติงานตามแผนงานของสถานศึกษานั้น ๆ  

Level ๕ : มีการติดตาม ประเมินผล สรุปบทเรียน ระหว่างกัน เพ่ อการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลงานที่

ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๖) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์       

ที่สามารถผลักดันให้เป็นนโยบายการพัฒนา

แบบบูรณาการ ตามวาระการพัฒนาของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ   

N/A ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์เชิงบูรณา

การ  

๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานผู้อ านวยการ  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   

 

เป้าประสงค์ที่ ๒) สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมลงนาม MOU  มีความผูกพัน มีพันธะ

สัญญาร่วมที่เข้มแข็ง  สามารถขบัเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

นิยามของเป้าประสงค์  สถานศึกษาในสังกัด  หมายถึง  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการ

อาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิค  

เดชอุดม  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

เครือข่าย  หมายถึง  หน่วยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน สถานประกอบการ ที่ลงนามความร่วมมือในการร่วม

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 
ผลงานที่

ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๖) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. จ านวนสถานศึกษา และเครือข่ายในระบบที่

สามารถ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ประจ าปีงบประมาณ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์   

N/A ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

 

 

๒๗ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

ตัวชี วัด 
ผลงานที่

ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๖) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒.  ร้อยละหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถ 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดหรือ

ท้องถิ่น   

N/A ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานผู้อ านวยการ  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

 

เป้าประสงค์ที่ ๓) ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง  ชุมชนมีความ

เชื่อมั่นในนโยบาย และยุทธศาสตร์  

นิยามของเป้าประสงค์ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง  ชุมชนมี

ความเชื่อมั่นในนโยบาย และยุทธศาสตร์  ในองค์ประกอบ ดังนี้  

๑) ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ  

๒) ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนว่ามีคุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

และความต้องการของตลาดแรงงาน 

                  ๓) ความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา สามารถน าความรู้ ทักษะที่

ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 

ผลงาน

ที่ผ่าน

มา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๖) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นและวางใจในคุณภาพ

ของ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

N/A ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานผู้อ านวยการ  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 
แผนผังการแปลงยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา 
และการ
ฝึกอบรม
วิชาชีพด้วย
รูปแบบที่
หลากหลายทั้ง
การ 
ศึกษาในระบบ 
นอกระบบและ
ระบบทวภิาค ี

กลยุทธ์ที่ ๒  
ส่งเสริม สนบัสนุน 
การจัดอาชีว 
ศึกษาด้านความ
ร่วมมือ ผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  
ระหว่างสถานศึกษา
และสถาน
ประกอบการ 
โดยเฉพาะการศึกษา
ระบบทวภิาคี และ
การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตาม
สาขาวชิาที่เป็น
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรบั
ภาพลักษณ์ 
ทัศนคติและสร้าง
การยอมรับของ
สังคมที่มีต่อการ
เรียนอาชีวศึกษา
ให้กับ 
นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนา
หลักสูตรให้ม ี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตรงตามสมรรถนะ
ของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๕  
ส่งเสริมการศึกษาต่อ 
การฝึก 
อบรมและการ
ปฏิบตัิงาน  เพื่อ
คุณภาพของครู 
คณาจารยแ์ละ               
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนา
โครงสร้างและ
เครือข่ายการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ ๗  สร้าง
โอกาสและท า
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนา
ศักยภาพสถานศึกษา
ในการจัดการเรยีน
การสอนระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบตัิการ 

กลยุทธ์ที่ ๙  
ส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ผู้บริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
นวัตกรรม องค์ 
ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยี                  
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร
จัดการ 

 
 

แผนยุทธ์ศาสตร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ระยะ  ๕ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖) 

วิสัยทัศน์ :  “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

เป้าประสงค์ :   ๑. มีนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ๒. สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธ์ศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

พันธกิจ :  ๑. ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ๒. สง่เสริมการท าผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน พัฒนาชมุชนและประเทศ              

๓. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชมุชน และสังคม ๔. ส่งเสรมิสถานศึกษาในสถาบันฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม 

ติดตามประเมินผล 

๒๙ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๗. ด าเนินงานตามแผนยุทธ์
ศาสตร์ เป้าประสงค์ กล

ยุทธ์ โครงการ

Plan Do Check Action

๑.ศึกษาแผนยุทธ์ศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ ๑๒  แผนยุทธ์ศาสตร์ 

ศธ. และ สอศ.
๒. วิเคราะห์ สภาพ

ปัญหา ภารกิจ ความ
เชื่อมโยง และผลกระทบ 

ของแผน

๓. ประเมินศักยภาพของ
สถาบัน    จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส 

อุปสรรค ที่ท าให้ไม่
สามารถตอบการพัฒนา

๔. ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
Output Outcome

๕. การแปลงยุทธ์ศาสตร์
สู่การปฏิบัติงาน ก าหนด

กลยุทธ์  ก าหนด
แผนงาน  จัดท าโครงการ 

ก าหนดกิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลผลิตการด าเนินงาน

๖. ก าหนดตัวชี้วัดใน
การวัผลประเมินผล  ค่า

เป้าหมาย๘.สรุปผลการ
ด าเนินการ
พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

สรุปผลโครงการ
ตามวงรอบของ
งบประมาณ

สรุปผลตาม
ตัวชี้วัดประจ าปี
งบประมาณ

วิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาใน
ปีงบประมาณต่อไป

การปรัแผนยุทธ์
ศาสตร์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลกั Balance Scorecard 

๓๐ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 
TOWS  Matrix  and  Stategic  Option 

 
Opportunities 

 
Strengths 

 
Weaknesses 

O๑. การกระจายอ านาจให้สถาบันมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษา ตาม
นโยบายปฏิรูปโครงสร้าง เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาท่ีเข้มแข็งแบบูรณาการทรัพยากรในพ้ืนท่ี   ท าให้สถาบันสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีหน่วยงาน/องค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศ์าสตร์สุมีความชัดเจนมากขึ้น  
O๒. กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญในการบริหารงาน
และการพัฒนาสถาบันให้มีความเข้มแข็ง  การก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
เอ้ือต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการต่อยอดการศึกษาอาชีวศึกษา 
O๓. ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการ ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรของสถาบัน  ลดรายจา่ยทางดา้นการศึกษา 
O๔.  มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ท าให้มีโอกาสในการสรา้งความร่วมมือในการพัฒนายุทธ์ศาสตร์
ของสถาบันและมีเครือข่ายข้อมลูขา่วสารท่ีเข้มแข็งท้ังในและนอกระบบท้ังส่วน 
กลางและพ้ืนท่ี ท าให้มีโอกาสในการสื่อสารนโยบายและยทุธ์ศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ 
 
 
T ๑  อัตราก าลังครูยังไม่เป็นปัจจุบัน  เกณฑ์การย้ายหรือบรรจุไม่เอ้ือต่อการรับ
ย้ายหรือบรรจุ 
T ๒  ขาดการประชาสัมพันธ์และสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง การ
บริหารงาน ให้นักเรียน และผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการเขา้มาใช้บริการ 
ชุมชนและท้องถิ่นไม่มีโอกาสเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน 
T ๓  นักศึกษาท่ีออกกลางคัน  ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว เช่น หย่าร้าง  
ยากจน  ย้ายภูมิล าเนาบ่อย โดยขาดการคัดกรอง น าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาและไม่สามารถก ากับ ติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  
ได้ท้ังหมดเน่ืองจากย้ายภูมิล าเนาตามบิดา – มารดา 
T ๔  ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการก าหนดให้หน่วยงานภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการ  มีความรับผิดชอบร่วมในการจัดการเรียนการสอน  การ
ด าเนินการท่ีผ่านมาต้องผ่านการขอความร่วมมือเป็นส าคัญ ซึ่งบางครั้งมีความ
ร่วมมือท่ีดี และบางครั้งไม่มี  
T ๕  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลของ บุคลากร  ผู้เรียน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารอาชีวศึกษาไม่มี 
มาตรฐานเดียวกัน ต่างคนต่างพัฒนา ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
สถาบัน   สถานศึกษา สอศ.  และส านักต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
 T ๖  สถานการณ์แวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนข้อเสนอนโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลง มีความเร่งด่วนทางด้าน การเมือง  ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ท า
ให้ผลการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอทางด้านอาชีวศึกษา  ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงความส าคัญ และท าให้การขับเคลื่อนนโยบายและการบูรณาการ  
สู่การปฏิบัติได้จริง เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถาบันและสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ  

ด้านบุคลากร  
S๑. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตรงตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพ ในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
S๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
S๓. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีการเปิดสอนหลักสูตรท่ี
หลากหลายครอบคลุมความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ (ต่อเน่ือง)  
S๔. มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
S๕. ครูผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน การสอบคัดเลือกและบรรจุ 
S๖. มีการพัฒนาครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา/สถาบัน อย่างต่อเน่ืองโดยการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานตามนโยบายของ สอศ. สถาบันฯ  และของสถานศึกษา 
S๗. บุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีงานท า  
S๘. สถาบัน/สถานศึกษา มีระเบียบ แนวปฏิบัติ และระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ท่ีครอบคลุมทุกหลักสูตร 
S๙. มีหน่วยงานอ่ืน สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการวัดประเมินผล
ของผู้เรียน 
S๑๐. มีระบบการประเมินคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ท่ีสนับสนุนรองรับการประเมินการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพในทุกสาขา 
S๑๑. มีระบบการทดสอบมาตรฐาน V-Net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 
S๑๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนมากท างานในสถานประกอบการ  

ด้านบุคลากร  
w๑. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบ และสอนไม่ตรงตามสาขา 
w๒. สถาบันไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังท่ีมีคนครองจากสถานศึกษาท่ีเกินเกณฑ์ไปในสถานศึกษาท่ีขาดได้ 
w๓. บุคลากรต้องรับผิดชอบการสอน และหน้าท่ีพิเศษในหลายงานจึงขาดการเตรียมความพร้อมในการสอน 
w๔. บุคลากรส่วนมากเป็นครูจ้าง จึงขาดความรับผิดชอบในการท างาน 
w๕. บุคลากรส่วนมากห่วงแต่รายได้ จึงมุ่งท าปริมาณงานหรือการประเมิน จึงขาดความรับผิดชอบด้านการสอน และจิตอาสาในการท างาน 
w๖. บุคลากรไม่มีงบประมาณท่ีจะศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชา ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีงานท า  
W๗. บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักและเอาใจใส่ในการวัดและประเมินผล 
W๘. ครูและสถานศึกษาไม่น าผลการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะมาใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
W๙. สถานศึกษาไม่มีคลังข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน 
W๑๐. ขาดการก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลท่ีเป็นระบบ 
W๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ สถานศึกษา/ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญกับการสอบ V-net ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในระดับต่ า 
W๑๒. นักเรียน นักศึกษา ขาดความตระหนัก และไม่เห็นความส าคัญในการทดสอบV-Net 
W๑๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก ๕ วิชา มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีต้องการ 
W๑๔. การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนขาดความเชื่อมโยงกับรูปแบบและแนวทางการสอบ V-Net 
W๑๕. สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์การทดสอบ ไม่น าไปเป็นสารสนเทศในการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ  
W๑๖. การด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธ์ศาสตร ์ยังไมส่ามารถน าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาปฏิบัติการร่วมอย่างจริงจัง และระบบการท างานของ
หน่วยงานภายในของสถาบันยังเป็นการท าแบบรวมกลุ่ม ยังไม่สามารถแยกภาระกิจออกเป็นส่วนตามโครงสร้าง 
W๑๗. ขาดการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารนโยบาย และการขับเคล่ืือนยุทธ์ศาสตร์เพ่ืือรองรับการเปล่ืืยนแปลง ท าให้รูปแบบการด าเนินงานต่างๆ มี
มิติในงานประจ า และเป็นการสั่งการจากระดับนโยบาย  
 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ   นอกระบบ  และระบบทวิภาคี                             
กลยุทธ์ท่ี ๗  สร้างโอกาสและท าความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน                      
กลยุทธ์ท่ี ๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลพัธ์การเรียนรู้ ตรงตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู ้                                              
กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน  ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษา
ระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรบัของสังคมท่ีมีต่อการเรียนอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๙  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
 
 

External Environment 
Internal Environment 

Threats 

S-O  Strategics  Option 

S-T  Strategics  Option 

W-O  Strategics  Option 

W-T  Strategics  Option 

๓๑ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

ตารางกิจกรรมเชิงกลยุทธ์  ตามยุทธ์ศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เชิงกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิ

ภาคี  

 ๑. การแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการใน

กลุ่มจังหวัด 

 ๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ระดับสากล        

๓. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต 

สอฉ. ๔ 

- หัวหน้างานอาชีวะบัณฑิต

ประจ าสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน การจัด

อาชีวศึกษา  ด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนา

ก าลังคน  ระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี

และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่

เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

๑.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถาน

ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

๒.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลติและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาระดับจังหวัด 

๓. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตร์

และความร่วมมอือาชีวศึกษา 

- อาชีวศึกษาจังหวัด 

- สถานศึกษาในสังกัด 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้าง

การยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเพิ่ม

ปริมาณผู้เรียน 

๑. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผูป้กครอง 

และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

๒.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้

เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การพัฒนาคนพัฒนางาน  

พัฒนาอาชีพ  สังคม ชุมชน เศรษฐกิจของประเทศ” 

๓.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชวีิต

ชาวอาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

๔.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 

- ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

สอฉ.๔ 

- อาชีวศึกษาจังหวัด 

- สถานศึกษาในสังกัด 

๓๒ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เชิงกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 ๕.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพนัธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

๖.  โครงการอาชีวะอาสา เพื่อพฒันาสังคม 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตรงตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะ

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๓. พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมอืของสถานประกอบการ 

๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต 

สอฉ. ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม

และการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา 

๑. โครงการจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  ในสาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอน / เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 

๒. โครงการจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ใน

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

๓. โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

๔. โครงการก าหนดมาตรการให้มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ในการ

พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

๕. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา สอฉ.๔ 

๖. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  

(ท าหน้าท่ีพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 

 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 

สอฉ.๔ 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต 

สอฉ. ๔ 

- ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

สอฉ.๔ 

- ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตร์

และความร่วมมอือาชีวศึกษา 

- อาชีวศึกษาจังหวัด 

- สถานศึกษาในสังกัด 

 

๓๓ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เชิงกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม

และการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา (ต่อ) 

๗. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๘. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 

๙. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 

๑๐. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ

จัดการอาชีวศึกษา 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

๑๒. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๔. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการ

เรียนรู้ 

๑. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๓. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างโอกาสและท าความร่วมมือ

กับภาคเอกชน และชุมชน 

๑. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

๒. ร่วมจัดท าหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

- ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

- สถานศึกษาในสังกัด 

กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

 

๑. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

๒.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 

๓.  โครงการพัฒนาและเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ 

    จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

- สถานศึกษาในสังกัด 

๓๔ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เชิงกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพผู้บริหาร 

๑. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 

๒. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 

๓. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริหาร 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้

อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

๑. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

๒. จัดหาโปรแกรม ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์สู่กลยุทธแ์ละการปฏิบตั ิ

 

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

เป้าประสงค์ :    ๑. มีนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง   

                 ๒. สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  

                ๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธ์ศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที ่ ๑. ส่งเสริมการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ   

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  พัฒนา

คุณภาพและเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ

และต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริม

สมรรถนะและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และ

การฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และระบบทวิภาคี 

 

๑.โครงการแลกเปลี่ยนการ

จัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 

๒.โครงการพัฒนาการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น เ พื่ อ เ ข้ า สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และระดับสากล        

๓.โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่าง

ประเทศ 

 

 

 

  ๑.โครงการส่งเสริมการ

จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

๒.โครงการยกระดับ

ความรู้ความช านาญ

ภาษาต่างประเทศแก่

นักศึกษาและคณาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สถาบันฯ ฉ.4 

๓.โครงการยกระดับ

เครือข่ายความร่วมมือการ

จัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

รัฐและเอกชนในประเทศ

(IVENE ๔ Cooperation 

Partnership) 

๓๖ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที ่ ๑. ส่งเสริมการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ (ต่อ) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  พัฒนา

คุณภาพและเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ

และต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริม

สมรรถนะและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดอาชีวศึกษา  ด้านความ

ร่วมมือผลิตและพัฒนาก าลังคน  

ระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะ

การศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชา

ที่เป็นความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับภาพลักษณ์ 

ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ

สังคมที่มีต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและ

ชุมชน เพือ่เพิ่มปริมาณผู้เรียน 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ทวิภาคี ให้สอดคล้องกับขนาด

และความสามารถของสถาน

ประกอบการโดยเฉพาะ SME 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 

๒.  โครงการจัดตั้งคณะ

กรรมการบริหารความร่วมมือ

ในการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 

๓. โครงการสร้างเครือข่าย

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น

ประกอบการในการจัดการ

ฝึกงานและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 

๑.โครงการส่งเสริมให้ มี การ

สร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อ

เพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียน

และลดภาระค่าใช้ จ่ายของ

ผู้ปกครอง 

 ๑.โครงการประชุมวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๒.โครงการพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษาระดับปริญญา

ตรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที ่ ๑. ส่งเสริมการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ (ต่อ) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  พัฒนา

คุณภาพและเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ

และต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริม

สมรรถนะและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับภาพลักษณ์ 

ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ

สังคมที่มีต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและ

ชุมชน เพือ่เพิ่มปริมาณผู้เรียน

(ต่อ) 

๒.โครงการพัฒนาระบบการ

แนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง พ่ อ แ ม่  

ผู้ ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น

เกี่ยวข้อง 

๓.โครงการประชาสัมพันธ์ 

เ ผ ย แพ ร่ ภ าพ ลั ก ษณ์  เ ชิ ง

คุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ให้ เห็นความส าคัญของการ

เรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ 

เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ 

ดวงประทีปส่ องชี วิ ต ช่ วย

เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่

มั่นคง” 

๔.โครงการสร้างภาพยนตร์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับ

ภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิต

ชาวอาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

๕.โครงการส่งเสริมคนดีศรี

อาชีวะ 

 

 ๑.โครงการประชุมวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

๓๘ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที ่ ๑. ส่งเสริมการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที่ ๒. ส่งเสริมการท า

ผลงานวิจัย และการผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อ

พัฒนาการเรียน การสอน 

พัฒนาชุมชนและประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  พัฒนา

คุณภาพและเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ

และต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริม

สมรรถนะและประสบการณ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา(ต่อ) 

 

 

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒  สร้าง

เสริมสมรรถนะและ

ประสบการณ์เพื่อพัฒนา

คุณภาพของครูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับภาพลักษณ์ 

ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ

สังคมที่มีต่อการเรียนอาชีวศึกษา

ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและ

ชุมชน เพือ่เพิ่มปริมาณผู้เรียน

(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาหลักสูตรให้

มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตาม

สมรรถนะกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษา

ต่อ การฝึกอบรมและการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

๖.โครงการเยาวชนอาชีวะ

สัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

๗.โครงการอาชี วะอาสา เพื่อ

พัฒนาสังคม 

 

 

๑.โครงการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ  

๒ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า

หลั กสู ตรให้ มี ผลลั พธ์ การ

เรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะ

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑. โครงการรัฐจัด

ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

และปริญญาเอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

  

๓๙ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที่ ๒. ส่งเสริมการท า

ผลงานวิจัย และการผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อ

พัฒนาการเรียน การสอน 

พัฒนาชุมชนและประเทศ(ต่อ) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒  สร้าง

เสริมสมรรถนะและ

ประสบการณ์เพื่อพัฒนา

คุณภาพของครูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษา

ต่อ การฝึกอบรมและการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี ทล.บ. 

๒.โครงการรัฐจัดทุนการ

ฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี ทล.บ. 

๓.  โครงการก าหนดมาตรการให้ 

ครวูิชาชีพได้มีการพัฒนา

สมรรถนะและประสบการณด์้าน

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๔. โครงการก าหนด

มาตรการให้ มีการน า

ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไป

ใชใ้นการพิจารณาความดี

ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน  

ให้ค่าตอบแทน การขอมีและ

เลื่อนวิทยฐานะ 

๕. โครงการจัดตั้งหน่วย

ศึกษานิเทศก์ในสถาบันการ

อาชีวศึกษา 

 ๑.โครงการประชุมวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๒.โครงการยกย่องเชิดชู

เกียรติครู บุคลากร และ

สถานประกอบการ 

๓.โครงการส่งเสริม

ศักยภาพบุคลากรตามสาขา

วิชาชีพ 

 

๔๐ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที่ ๓ สร้างศักยภาพ

ในการให้บริการวิชาการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน และสังคม 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม

ยกระดับมาตรฐาน

สถานศึกษาในด้านการ

จัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพิ่มศักยภาพให้

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ

ชุมชน 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔  สร้าง

เครือข่ายและสนับสนุนให้มี

การจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานสถาน

ประกอบการ และ

สถานศึกษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕  ร่วมมือ

กับสถานประกอบการใน

การเปิดสอน ปรับปรุง

หลักสูตรระดับปวช.,ปวส. 

และปริญญาตรี ทล.บ. 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้าง

และเครือข่ายการเรียนรู้ 

๑. โครงการบริหารจัดการ 

ตามเกณฑ์ คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐมีธรร

มาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศหรือการบริหาร

จัดการ 

๓. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในให้

เชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

๔. โครงการพัฒนาศูนย์วิทย

บริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

ทันสมัย 

 

 ๑.โครงการส่งเสริมการ

จัดท าสื่อการเรียนการสอน  

๒.โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์ 

๓.โครงการนิเทศติดตาม

ประเมินผล การจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ 

๔.โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาหลังกลับจากฝึก

ประสบการณ์ 

๕.โครงการยกระดับ

เครือข่ายความร่วมมือการ

จัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

รัฐและเอกชนในประเทศ

(IVENE ๔ Cooperation 

Partnership) 

๖.โครงการสร้างจิตส านึก

และมาตรฐานในการ 

๔๑ 



 
 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ส านักพัฒนายุทธ์ศาสตรแ์ละความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที่ ๓ สร้างศักยภาพ

ในการให้บริการวิชาการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน และสังคม (ต่อ) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม

ยกระดับมาตรฐาน

สถานศึกษาในด้านการ

จัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพิ่มศักยภาพให้

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ

ชุมชน 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔  สร้าง

เครือข่ายและสนับสนุนให้มี

การจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานสถาน

ประกอบการ และ

สถานศึกษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕  ร่วมมือ

กับสถานประกอบการใน

การเปิดสอน ปรับปรุง

หลักสูตรระดับปวช.,ปวส. 

และปริญญาตรี ทล.บ. 

กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างโอกาสและท า

ความร่วมมือกับภาคเอกชน และ

ชุมชน  

๑.โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อ

พัฒนาการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 

๒.โครงการก าหนด

หลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง 

การทดสอบการฝึกอบรมและ

การออกใบรับรองการเป็นครู 

ฝึกในสถานประกอบการ 

๓. โครงการความร่วมมือ

ด้านวิชาการกับภาคเอกชน

โดยใช้มาตรการด้านภาษี

อากรเป็นแรงจูงใจ 

๔. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญา

ระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและ

สถานศึกษา 

๕. โครงการพัฒนาความ

ยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. โครงการยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ 

ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

 ประหยัดพลังงานรักษา

สิ่งแวดล้อม 

๒.โครงการยกระดับ

เครือข่ายความร่วมมือการ

จัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

รัฐและเอกชนในประเทศ- 

(IVENE ๔ Cooperation 

Partnership) 

 

๔๒ 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที่ ๓ สร้างศักยภาพ

ในการให้บริการวิชาการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน และสังคม (ต่อ) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม

ยกระดับมาตรฐาน

สถานศึกษาในด้านการ

จัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพิ่มศักยภาพให้

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ

ชุมชน 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔  สร้าง

เครือข่ายและสนับสนุนให้มี

การจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานสถาน

ประกอบการ และ

สถานศึกษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕  ร่วมมือ

กับสถานประกอบการใน

การเปิดสอน ปรับปรุง

หลักสูตรระดับปวช.,ปวส. 

และปริญญาตรี ทล.บ. 

 

กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนาศักยภาพ

สถานศึกษาในการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

๑. โครงการบริหารจัดการ 

ตามเกณฑ์ คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐมีธรร-

มาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศหรือการบริหาร

จัดการ 

๓. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในให้

เชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

๔. โครงการพัฒนาศูนย์วิทย

บริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

ทันสมัย 

 ๑.โครงการส่งเสริมการ

จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

๒.โครงการสัมมนา

โครงการและการท าวิจัย 

๓.โครงการพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษาระดับปริญญา

ตรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

๔๓ 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ โครารเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจที่ ๔. ส่งเสริม

สถานศึกษาในสถาบันฯให้

เป็นแหล่งเรียนรู้  ท านุบ ารุง

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการ

แนวใหม่ใหม้ีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมและพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  ส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ 

เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารจัดการ 

๑.โครงการพัฒนาผู้บริหาร

โดยฝึกประสบการณ์จริง (On 

the Job Training) 

๒.โครงการฝึกอบรมวิชาการ

ด้านการบริหารสถานศึกษา 

๓.โครงการฝึกอบรม ICT 

เพื่อการบริ หาร 

๑.โครงการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภท

สาขาวิ ชา 

๒.โครงการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

บุคลากร 

๓.โครงการการวิ เคราะห์

งบประมาณการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ 

 

 ๑.โครงการยกย่องเชิดชู

เกียรติครู บุคลากร และ

สถานประกอบการ 

๒.โครงการพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษาระดับปริญญา

ตรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.โครงการยกระดับ

ความรู้ความช านาญ

ภาษาต่างประเทศแก่

นักศึกษาและคณาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สถาบันฯ ฉ.4 

๑.โครงการสร้างจิตส านึก

และมาตรฐานในการ

ประหยัดพลังงานรักษา

สิ่งแวดล้อม 

๔๔ 
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แผนการ/โครงการ  เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

๒. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  สถานศึกษาในสังกัด 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

           นโยบายที่   ๓ :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

สถานการณ์แนวโน้มและความส าคัใในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมีความส าคัใ  และเกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ าวันมากขึ้น  นักเรียน - นักศึกษา สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ง่าย  ดังนั้นการจัดท าสื่อ

การเรียนการสอนผ่านระบบ On Line หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงมีความส าคัใในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนมากขึ้น  และสามารถให้นักเรียน – นักศึกษาเข้าถึง  หรือสามารถทบทวนเนื้อหาในรายวิชานั้นได้

ตลอดเวลาและทุกสถานที่  

๕. วัตถุประสงค์ 

ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  ทุกสาขาวิชา  ทุกหลักสูตร 

๖. เป้าหมายหลัก 

ได้สื่อการเรียนการสอนทีมีคุณภาพปีละ ๕๐ รายวิชา 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย 

 ครูผู้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริใใาตรีสาย 

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

  

 

แบบ.๐๑ 
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กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

-  ศึกษาโปรแกรม ศึกษา  

-  Outline ในแต่ละรายวิชาที่สอน   

- เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม 

What - สถาบันฯ - จัดเตรียมโปรแกรม วัสดุ อุปกรณ์  สถานที่  วิทยากร 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When ตามที่ทางสถาบันฯ ก าหนดในช่วง มี.ค. – เม.ย. (ตั้งแต่ ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- ได้รับความรู้  โปรแกรม  วัสดุอุปกรณ์ ทักษะ วิธีการ 

ผลิตสื่อการสอน 

How สถาบันฯ สอฉ.๔ มีสื่อการเรียนการสอนจ านวน  ๒๐๐ รายวิชาใน ๕ ป ี

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

 - จัดท าแบบสอบถามความต้องการ โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน 

- ประสานลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการคู่ค้า เพื่อขอความร่วมมือด้านวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาใ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้จริง 

- KSF ๒  เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และสถานประกอบการที่ผลิตสื่อ 

- KSF ๓  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

- KSF ๔  ครูผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับการประเมิน

มาตรฐาน  และน าไปเป็นผลงานเพื่อขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ  หรือวิทยะฐานะ 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ/งบประมาณ 

๑๐.๒  ส ารวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต 

๑๐.๓  ส ารวจครูผู้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สื่อการสอนที่ใช้ในปัจจุบัน 

๑๐.๔  ประสานกับสถานประกอบการ หรือผู้ผลิตสื่อ เพื่อลงนามความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์

ผู้เชี่ยวชาใในการฝึกอบรม 

๑๐.๕  ด าเนินการฝึกอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อการสอน  และเครื่องมือในการจัดท าสื่อให้กับ

บุคลากรในสถาบันฯ  อย่างน้อย ปีละ ๑ รุ่น 

๑๐.๖  ประเมินผลโครงการ  
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๑๑. ระยะเวลา อบรมปีละครั้งต่อรุ่น ๆ ละ ๓๐ คน  งบประมาณที่ใช้  ๒๗๕,๐๐๐ บาท 

รายการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

จัดท าสื่อการเรียน

การสอนรายวิชา 

มี.ค. – เม.ย. มี.ค. – เม.ย. มี.ค. – เม.ย. มี.ค. – เม.ย. มี.ค. – เม.ย. 

หมายเหตุ อบรมปีละครั้งต่อรุ่น ๆ ละ ๓๐ คน  งบประมาณที่ใช้  ๒๗๕,๐๐๐ บาท 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน  งบด าเนินการ    งบอุดหนุน      เงินรายได้    งบลงทุน   อื่น ๆ.. 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 

๑๓. สถานที ่

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- ได้สื่อการเรียนการสอนจ านวน  ๒๐๐ รายวิชา 

 

- นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาในรายวิชานั้นได้

ตลอดเวลาและทุกสถานที่ 

๑๕.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

- ส ารวจติดตามผลหลังการอบรม  ๓ เดือน  ถึงผลผลิตที่ได้ 

- ออกแบบส ารวจติดตามผลทุก ๓ เดือนในรอบปี 

๑๖.  เอกสารอ้างอิง  จากผลงานวิจัยของ : ชัยยงค์  พรหมวงศ์  “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการ

สอน” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) พบว่า 

 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  (๑:๑๐)  เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน ๑ คน ทดสอบ

ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน ๖–๑๐ คน (คละผู้เรียนที่เก่งปานกลางกับอ่อน)คะแนน ของผู้เรียน   

จะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี่ย จะห่างจากเกณฑ์ประมาณ ๑๐% นั่นคือ E๑/E๒ ที่ได้จะมีค่าประมาณ  

๗๐/๗๐ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับความรู้ความช านาใภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๒. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

          นโยบายที่  ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 

                             ตลาดแรงงาน                           

          นโยบายที่ ๒  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา 

      นโยบายที่  ๓  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

                     ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์       

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน       

ในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ด้วยปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาใี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และ

ภาษาอื่นๆ ก าลังมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มากขึ้น รวมถึงจากผลการวิจัยความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตได้สะท้อนความพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องมีสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศใน

ร ะ ดั บ ดี  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื่ อ ง  เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ป ริ ใใ า ต รี   

พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริใใาตรีจ าเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี ด้วย

นั้น เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้ และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา และ

คณาจารย์ ให้เกิดทักษะ และความช านาใ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจ าวันและระดับ

วิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

แบบ.๐๑  
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๕. วัตถุประสงค ์

 ๕.๑ เพื่อพัฒนาทักษะ และความช านาใ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจ าวัน 

และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ แก่นักศึกษา และคณาจารย์ 

๕.๒ เพื่อยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและวิชาการ 

ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ 

๖. เป้าหมายหลัก 

๖.๑  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๖.๒  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีทักษะภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  

๗. กลุ่มเป้าหมาย   

 - ผู้บริหาร ภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 - ผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ทั้ง ๗ แห่ง 

 - ครู  บุคลากร ทางการศึกษา  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๘. กลยุทธ์/กลวิธ ี

 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - ผู้บริหารใน สอฉ.๔ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- บุคลากรสายสนันสนุน 

- เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม 

- ศึกษา ค าศัพท์  ไวยากรณ์  ประโยค  ค าแสลง 

What - สถาบันฯ - จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  สถานที่  วิทยากร 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When ตามที่ทางสถาบันฯ ก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง(ตั้งแต่ ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - ผู้บริหารใน สอฉ.๔ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- บุคลากรสายสนันสนุน 

- ได้รับความรู้   ทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

ภาษาต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน 

How สถาบันฯ สอฉ.๔ - บุคลากรร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร   

- บุคลากรสามารถสื่อสารด้านการฟัง คิดเป็น ร้อยละ ๕๐ 

- บุคลากรสามารถสื่อสารด้านการพูด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐ 

- บุคลากรสามารถสื่อสารการอ่าน/เขียน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
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หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือด้านวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาใ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

- KSF ๑  บุคลากรร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร 

- KSF ๒  บุคลากรสามารถสื่อสารด้านการฟัง คิดเป็น ร้อยละ ๕๐ 

- KSF ๓  บุคลากรสามารถสื่อสารด้านการพูด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐ 

- KSF ๔  บุคลากรสามารถสื่อสารด้านการอ่าน / เขียน คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

 ๑๐.๑   จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ/งบประมาณ 

๑๐.๒   จัดเตรียมวิทยากร   

การด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้า

อบรม  (รุ่นที่ ๑  รุ่นท่ี ๒) 
ก.พ./ป ี ก.พ./ป ี ก.พ./ป ี ก.พ./ป ี ก.พ./ป ี

๒. ด าเนินการฝึกอบรม 

    ๒.๑ การอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับศัพท์ ส านวนภาษา 

อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

    ๒.๒  การอบรมให้ความรู้

ก าร เข้ าใช้ ง านการ เรี ยนรู้

ภาษาอังกฤษผ่านแอพลิเคชัน 

มี.ค.-เม.ย. มี.ค.-เม.ย. มี.ค.-เม.ย. มี.ค.-เม.ย. มี.ค.-เม.ย. 

๓. การนิเทศ ติดตามการเข้า

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน       

แอพลิเคชันโดยดูจากผลการท า

แบบทดสอบ 

ก.ค. ก.ค. ก.ค. ก.ค. ก.ค. 

๑๑. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุด  

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

การด าเนินโครงการ      

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน)  

แหล่งเงินทุน   ภายใน        ภายนอก 

หมวดเงิน   งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น ๆ..  
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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานที ่  

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครูผู้สอน และ

เจ้าหน้าที่   เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในสังกัดสถาบันฯ 

สอฉ.๔ 

- ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรม

พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษ มีความรู้  ทักษะ 

ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

การท างาน และติดต่อสื่อสารได้ 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์  :  ผู้บริหารในสถาบัน  และสถานศึกษาในสังกัด  มีความรู้ ทักษะ ในการบริหาร

จัดการการติดต่อสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้น า  และเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ 

๑๕.๑  จัดท าแบบสอบถามจากผู้อบรม 

๑๕.๒  ติดตามการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น  

๑๕.๓  สรุปผลการเรียนเป็นระยะทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัใชาทราบ 

๑๖.  เอกสารอ้างอิง   

Burnaby, B., & Sun, Y. (๑๙๘๙). Chinese teachers’views of Western language 

teaching. TESOL Quarterly,๒๓, ๒๑๙–๒๓๘. doi:๑๐.๒๓๐๗/๓๕๘๗๓๓๔ 

Ferreira, A., Moore, J. D., & Mellish, C. (๒๐๐๗).A study of feedback strategies in 

foreign language classrooms and tutorials with implications for intelligent 

computer-assisted language learning systems. International Journal of 

Artificial Intelligence in Education, ๑๗, ๓๘๙–๔๒๒. 

Krashen, S. (๑๙๘๑). Second language acquisitionband second language learning. 

Oxford, UK: PergamonPress. 

๑๗.  วิธีการประเมินผลและดัชนชีี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

-  แบบส ารวจความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ สัมมนาโครงการและการท าวิจัย 

๒. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันฯฉ.๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังนี้ 

  นโยบายที่  ๓  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน      

ในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ๔ (Institute of Vocational education : 

Northeastern Region ๔ ) เ ป็ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ก า กั บ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ

วิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒) อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร และ

อ านาจเจริใ  โดยมีภารกิจหลักเพื่อท าหน้าที่ผลิตปัใใาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่า

มีความต้องการสูง และเพิ่มอัตราก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดท าการสอนในระดับ

ปริใใาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)   สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้การศึกษา 

ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี   ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ตระหนักถึงความส าคัใดังกล่าว จึงได้จัดท า

โครงการ “สัมมนาโครงการ” และ “การท าวิจัย” เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนโครงการ   และระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถ

เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้ 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนโครงการและการ

ท าวิจัย ตลอดจนการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

๕.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณใ์นการเขียนโครงการหรืองานวิจัย 

๖. เป้าหมายหลัก 

๖.๑  เชิงปริมาณ       

  ๖.๑.๑ นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จ านวน ๑๕๐ คนต่อปี 

  ๖.๒.๑ อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๒๐  คน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน

แบบ.๐๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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หลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนโครงการและระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้  

 ๖.๒  เชิงคุณภาพ       

 ๖.๒.๑ นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้มีการพัฒนา

ความรู้ ประสบการณ์  เทคนิค  ทักษะการในการท าโครงการและวิธีการท าวิจัย  ทั้งวิจัยด้านวิชาการ      

และวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)      

ชั้นปีที่ ๒ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๘. กลยุทธ์/กลวิธ ี

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริใใาตร ีทล.บ. 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - นักศึกษา - เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม 

- ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย 

What - สถาบันฯ - จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  สถานที่  วิทยากร 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When ตามที่ทางสถาบันฯ ก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง(ตั้งแต่ ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - นักศึกษา - ได้รับความรู้   ทักษะ ด้านการท าวิจัย 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

How สถาบันฯ สอฉ.๔ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๐  คน  ในแต่ละปี  มี

ความรูค้วามเข้าใจใน  ขั้นตอน ระเบียบวิธีการท าวิจัยในรูปแบบ

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

- นักศึกษาสามารถท างานวิจัยออกเผยแพร่ได้  ทั้งแบบวารสาร

บรรยาย  และโปสเตอร์ 

-  สถาบันฯสอฉ.๔ มีงานวิจัยออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐/ป ี

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ข้อก าหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมอืด้านวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาใ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  นักศึกษาจ านวน ๑๕๐  คน  ในแต่ละปี  มีความรู้ความเข้าใจใน  ขั้นตอน ระเบียบ

วิธีการท าวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

- KSF ๒  นักศึกษาสามารถท างานวิจัยออกเผยแพร่ได้  ทั้งแบบวารสาร  บรรยาย  และโปสเตอร์ 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีงานวิจัยที่สมบูรณ์ออกสู่ตลาดวิชาการไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่องต่อปี 

- KSF ๔  สถาบันฯ สอฉ.๔ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานระดับปริใใาตรี 
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๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑   จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ/งบประมาณ 

 ๑๐.๒   จัดเตรียมวิทยากร 

 ๑๐.๓   ประชาสัมพันธ์แจ้งอาชีวศึกษาบัณฑิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครูผู้สอน นักศึกษาจัดส่งแบบ

เสนอปริใใานิพนธ์เค้าโครงงานวิจัย ตามแบบที่ทางสถาบันฯ สอฉ.๔  ก าหนด  

๑๐.๔   คัดแยกประเภทของงานวิจัยออกเป็นแต่ละประเภท เช่น วิจัยวิชาการ  วิจัยสิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรม วิจัยเชิงส ารวจ วิจัยในชั้นเรียน  เป็นต้น 

 ๑๐.๕  จัดการอบรม โดยแบ่งกลุ่ม แบ่งวิทยากร แบ่งครูท่ีปรึกษา ตามประเภทของงานวิจัย 

 ๑๐.๖  น าเสนอผลงานที่มีการปรับแก้และเกือบสมบูรณ์ตามค าแนะน าของวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 ๑๐.๗  รายงานและสรุปผลการฝึกอบรม 

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

การฝึกอบรมการ

ด าเนินการวิจัย 

ช่วงปี 

งบประมาณ 

ช่วงปี 

งบประมาณ 

ช่วงปี 

งบประมาณ 

ช่วงปี 

งบประมาณ 

ช่วงปี 

งบประมาณ 

๑๑. ระยะเวลา  ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน       ภายนอก 

หมวดเงิน  งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน   อื่น ๆ.....  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานที ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  จ านวน ๑๕๐ คน     

ผ่านการฝึกอบรมระเบียบวิธีการท าวิจัย 

  

- นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้มีการพัฒนาความรู้ 

ประสบการณ์การในการท าโครงการและการวิจัย และ

สามารถน าออกเผยแพร่เพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๕  :  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

๑๒.๑ แบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม 

 ๑๒.๒ จ านวนผลงานวิจัยวิชาการ วิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม วิจัยเชิงส ารวจ ประเมินโครงการ 

๑๖.  เอกสารอ้างอิง   
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

  ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน  

ในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE ๔ Cooperation Partnership) 

๒. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

             นโยบายที่  ๒  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทาง                                 

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

         นโยบายที่   ๓   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์        

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตรระดับปวช , 

ปวส. และปริใใาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

๔. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับ

ปริใใาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการ  และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และกลุ่มความร่วมมือเฉพาะด้าน  

๕. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ทั้ง ๕ ด้าน โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจด้านการจัดการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการชั้นน า และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้   

บุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน 

แบบ.๐๑ 
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๖. เป้าหมายหลัก 

๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑  ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  จ านวน ๒ แห่ง 

๖.๑.๒  ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จ านวน ๒ แห่ง 

๖.๒  เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑  เกิดความตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทาง

วิชาชีพ ด้านภาษา และนวัตกรรม เทคโนโลยี  

๖.๒.๒  เกิดความตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และส่งนักศึกษา 

คณาจารย์ ไปฝึกประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาใชั้นน า  

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๗.๑  สถานศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือ  จ านวน ๒ แห่ง 

 ๗.๒  สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศลงนามความร่วมมือ  จ านวน ๒ แห่ง 

 ๗.๓  คณาจารย์ และนักศึกษา  ที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการจ านวน ๒ คนต่อปี 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ  และระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๗  สร้างโอกาสและท าความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- นักศึกษา 

- เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษา 

- ศึกษา กฎ ระเบียบ  วัฒนธรรมประเพณี ของ

ต่างประเทศที่จะเดินทาง 

What - สถาบันฯ - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เกี่ยวกับ การเดินทาง ที่พัก สวัสดิการ 

Where ทั้งใน/ต่างประเทศที่ทางสถาบันก าหนด 

When ตามที่ทางสถาบันฯ และหน่วยงานที่ประสานทั้งในและต่างประเทศ   

ก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่ ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ า   

หลักสูตร 

- คณาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษา 

 

- ได้รับความรู้   ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม  

ด้านภาษา  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัด 

สอฉ.๔ 

- ครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒ คน   

ในแต่ละปี  มีโอกาส ได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ด้าน

เทคโนโลยี  ด้านภาษา และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือด้านวิทยากร /ผู้เชี่ยวชาใ  

            เพื่อฝึกภาษา ศึกษา กฎ ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี  ก่อนเดินทาง 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  ครู  นักศึกษาจ านวน ๒ คน  ในแต่ละปี  มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 

ด้านภาษา และวัฒนธรรมประเพณี 

- KSF ๒  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีเครือข่ายการให้ความรู้ระหว่างสถาบันฯและสถานประกอบการ 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีเครือข่ายการให้ความรู้ระหว่างสถาบันฯ และสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

- KSF ๔  สถาบันฯ สอฉ.๔ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานระดับปริใใาตรี 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

 ๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 

 ๑๐.๒  ประสานหาความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  และสถานประกอบการ 

                เพือ่ร่วมลงนามความร่วมมือ 

 ๑๐.๓  จัดท า MOU 

 ๑๐.๔  จัดเตรียมความพร้อมของ ครู นักศึกษา  ก่อนออกเดินทาง 

 ๑๐.๕  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน  และสรุปผลที่ได้รับ 

 ๑๐.๖  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผล 

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ท า MOU กับสถานศึกษา และ

สถานประกอบการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

๒ แห่ง ๓ แห่ง ๔ แห่ง ๕ แห่ง ๖ แห่ง 

หมายเหตุ : เพิ่มจ านวน ๑ แห่ง ในทุก ๆ ปี 

๑๑. ระยะเวลา ระยะเวลาในช่วงปีงบประมาณในแต่ละปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

แหล่งเงินทุน   ภายใน       ภายนอก 

หมวดเงิน     งบด าเนินการ   งบเงินอุดหนุน   งบลงทนุ    อื่น ๆ...งบรายจ่ายอื่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
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๑๓. สถานที่ด าเนินการ 

  สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างประเทศ  ตามที่ทางสถาบันฯ สอฉ.๔ ก าหนด 

๑๔.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้าน

ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  

ทั้ง ๕ ด้าน โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลง

บันทึกความเข้าใจด้านการจัดการอาชีวศึกษากับ

สถานประกอบการชั้นน า และสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้บุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน 

สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาน

ประกอบการ และสถานศึกษา ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  จ านวน ๒ แห่ง เป็นความตกลงร่วมกัน

ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อพัฒนาทักษะความรู้

ทางวิชาชีพ ด้านภาษา และนวัตกรรม เทคโนโลยีเกิด 

และเป็นความตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คณาจารย์ และส่งนักศึกษา คณาจารย์ ไปฝึก

ประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาใชัน้น า 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๗  :  สร้างโอกาสและท าความร่วมมือกับภาคเอกชน และชมุชน 

๑๕.๑   จ านวนสถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศที่ร่วมลงนามความร่วมมือ

 ๑๕.๒   สรุปและรายงานผลการไปฝึกประสบการณ์ระหว่างประเทศ 

๑๖.  เอกสารอ้างอิง  

Klüsener, R. (๒๐๑๕), “TVET partnership project in Nigeria” (PowerPoint slides), 

www.ngbafrica.com/wp-content/uploads/๒๐๑๕/๑๑/ sequa-within-DVT-

Partnership.pdf.  

Sattlegger, S. and R. Meier (๒๐๑๒), “BMO Partnership Programme: Project management 

manual”, sequa gGmbH, Bonn, 

www.sequa.de/images/stories/uploads/sequa/en/Publications/

๑๒๑๐๑๐_BMO_Management_Manual__kompl.pdf.  

sequa (n.d.), “Vocational Education and Training Partnership programme (BBP)”, 

www.sequa.de/en/๑๕๑-programmes/ programmes/๑๕๘๓-programmes-bbp-๒ (accessed 

๑ July ๒๐๑๖).  

Weiss, G. (๒๐๑๕), “Editorial: Expansion of the partnership-programmes”, 

www.sequa.de/index.php/en/service-men/media-library/ publications/sequaforum/

๑๖๕๔-sequaforum-a๓-๒๐๑๕-expansion-of-the-partnership-programmes. 

 ๑๗.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

-  บันทึกความตกลงในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษา              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   

๒. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

             นโยบายที่   ๒  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 

                                 การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

        นโยบายที่   ๓  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

  สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่ช านาใการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีนโยบายในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ

แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ 

นักศึกษานักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งเพื่อให้

เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ จึงได้โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวง

วิชาการและสาธารณชนต่อไป   

๕. วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของคณาจารย์ และนักศึกษา    

และผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ (Conference Proceeding) 

 ๕.๒ เพื่ อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ด้านศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิ จัย  

และนวัตกรรม 

 ๕.๓  เพื่อประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับอาชีวบัณฑิต  

แบบ.๐๑ 
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๖. เป้าหมายหลัก 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ  จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ ที่จัดแสดงและ

เผยแพร่ ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ผลงาน 

 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของคณาจารย์ และนักศึกษาและผู้เข้าร่ วมโครงการ

อื่นๆ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารชน (Conference Proceeding) เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ด้าน

ศักยภาพทางด้าน วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑ นักศึกษาระดับปริใใาตรี 

๗.๒ คณาจารย์ระดับปริใใาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 

และ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- นักศึกษา 

- การเสนออนุมัติจัดท าโครงงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ตาม

แบบที่สถาบันฯ สอฉ.๑ ก าหนด 

- ศึกษา ข้อมูลความเป็นไปได้ แหล่งวัสดุ  งบประมาณ 

- ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยผลงาน 

What - สถาบันฯ - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลงาน คัดเลือก 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When ภาคเรียนที่ ๒  ก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- นักศึกษา 

- ครู นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- มีการแข่งขันเพื่อการพัฒนาผลงาน 

- ผลงานที่ร่วมประกวด  ได้รับการยอมรับโดยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัด 

สอฉ.๔ 

- จ านวนผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ 

จ านวน ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ผลงานต่อปี 

- ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ สามารถใช้

งานได้อย่างมีคุณภาพและน าไปจ าหน่าย ในเชิงพาณิชย์ 

- สถาบันฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระดับปริใใาตรี 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ครูผู้สอน  นักศึกษาทราบ 

- จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  
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- จัดเตรียมเกณฑ์การตัดสิน  คณะกรรมการตัดสิน สถานที่ด าเนินการ  อุปกรณ์ สื่อโสตทัศน์

ที่ใช้ในการน าเสนอ พิธีการ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  ครู  นักศึกษา  ในแต่ละปี  มีโอกาสได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี  

- KSF ๒  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน ๓๐ ผลงาน 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ เป็นศูนย์รวมความรู้  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชุมชน 

- KSF ๔  สถาบันฯ สอฉ.๔ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานระดับปริใใาตรี 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

 ๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 

 ๑๐.๒  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ครูผู้สอน  นักศึกษาทราบ 

๑๐.๓  จัดท าก าหนดการ  จัดเตรียมเกณฑ์การตัดสิน  คณะกรรมการตัดสิน สถานที่ด าเนินการ  

อุปกรณ์ สื่อโสติทัศน์ท่ีใช้ในการน าเสนอ  พิธีการ 

 ๑๐.๔  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผล 

การด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การจัดประกวด นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ 

มค.-กพ. มค.-กพ. มค.-กพ. มค.-กพ. มค.-กพ. 

๑๑. ระยะเวลา ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน         ภายนอก 

หมวดเงิน       งบด าเนินการ    งบเงินอุดหนุน    งบลงทุน    อื่น ๆ.....  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครูผู้สอน ครูที่

ปรึกษาและนักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวด 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม ความคิด

สร้างสรรค์ 

 

๑. นักศึกษามีความรู้และความสามารถด้าน การผลิต

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ พร้อม

เอกสารเพื่อการน าเสนอผลงานที่เป็นสากล 

๒. เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงชีพ  และในเชิง

พาณิชย ์
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ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

๒. มีจ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงาน

สร้างสรรค์ จ านวน ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ผลงานต่อปี  

 

๓. ครู สามารถน าผลงานไปพัฒนาเป็นผลงานวิชาการ

เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ หรือต าแหน่งทางวิชาการ 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที ่๖ :  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

 ๑๕.๑  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ 

๑๕.๒  ความภาคภูมิใจของเจ้าของผลงาน เพื่อสร้างขวัใก าลังใจในการพัฒนายิ่ง ๆขึ้นไป 

 ๑๕.๓  จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๖.  เอกสารอ้างอิง   

Cepeda G. and Martin D. (๒๐๐๕). A Review of Case Studies Publishing in 

Management Decision ๒๐๐๓-๒๐๐๔  Guides and  Criteria  for Achieving  

Quality  in  Qualitative Research.  Management Decision, ๔๓ (๖); ๘๕๑-

๘๗๖. 

Litman  T.  (๒๐๐๖).  Evaluating  Research  Quality  -  Guidelines  for  

Scholarship.  International Electronic  Symposium  on  Knowledge  

Communication  and  Peer  Reviewing.  International Institute of 

Informatics and Systemics. 

๑๗.  วิธีการประเมินผลและดัชนชีี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ ที่จัดแสดงและเผยแพร่ 

 ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ผลงาน 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันฯฉ.๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

             นโยบายที่ ๑  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน                              

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน     

ในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริใใาตรี  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษา

ตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน เพื่อให้

นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระหว่างฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เป็นการเปิด

โอกาสของนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา   

 ดั้งนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน

ออกฝึกประสบการณ์  เพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกัน ความรู้ ทักษะที่ได้รับ 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชพี หรือฝึกประสบการณ์ ในสถาน

ประกอบการ 

๕.๒ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ก่อนออก

ฝึกงานฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ 

๕.๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์อันดี

กับสถานประกอบการ 

๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑ นักศึกษาระดับปริใใาตรี จ านวน  ๑๑๔  คน (จ านวนนักศึกษาในแต่ละปี) 

๖.๑.๒ ครูนิเทศ   จ านวน     ๗  คน 

    รวม   จ านวน   ๑๒๑  คน 

แบบ.๐๑ 
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๖.๑ เชิงคุณภาพ 

 - นักศึกษาได้รับทราบถึงขบวนการ วิธีการ การอยู่ร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี ทราบถึง

กฎระเบียบ  ข้อปฏิบัติ กฎหมายแรงงาน  ทิศทางการพัฒนาประเทศ  

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- นักศึกษา 

- นักศึกษาชั้นปีที่ ๒  หรือนักศึกษาที่ต้องออกฝึกงาน  ฝึก

อาชีพ หรือฝึกประสบการณ์  เข้ารับการปฐมนิเทศ 

 

What - สถาบันฯ - ความร่วมมือกับวิทยากรภายนอกที่มาให้ความรู้  เช่น 

แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้า 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When นักศึกษาปีที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ หรือ ๒ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง  

(ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- นักศึกษา 

- ครู นักศึกษา ได้รับทราบ  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัด 

สอฉ.๔ 

- สถาบันฯ สอฉ.๔ สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มี

คุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ครูผู้สอน  นักศึกษาทราบ 

- จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  

- จัดเตรียมสถานที่  วิทยากร สื่อประกอบการบรรยายให้ความรู้ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  ครู  นักศึกษา  ผ่านการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
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๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 

 ๑๐.๒  แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ครูผู้สอน  นักศึกษาทราบ 

๑๐.๓  จัดท าก าหนดการจัดเตรียมวิทยากร สถานที ่อุปกรณ์  สือ่โสติทัศน์ที ่ ใช้ในการปฐมนิเทศพิธกีาร 

 ๑๐.๔  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผล 

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออก

ฝึกประสบการณ์ 

เม.ย-พ.ค. เม.ย-พ.ค. เม.ย-พ.ค. เม.ย-พ.ค. เม.ย-พ.ค. 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)  

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน          ภายนอก 

หมวดเงิน     งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานทีด่ าเนินการ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- นักศึกษาระดับปริใใาตรีจ านวน 

๑๑๔ คน 

- ครูท่ีปรึกษาจ านวน    ๗ คน 

 

- นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล

เอกสารต่างๆในการออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  และสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อ

เป็นการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑ :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

  ๑๕.๑  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ๑๕.๒  สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับปริใใาตรี สายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันฯฉ.๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

             นโยบายที่ ๑  มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชวีศึกษาใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน                       

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน      

ในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริใใาตรี  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็น

สถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้

ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 

เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระหว่างฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เป็น

การเปิดโอกาสของนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา  ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริใใา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑๗ ระดับการปฏิบัติในการจัดการ

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือฝึก  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔และเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทาง

การศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการ ปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี  การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แก้ไขปัใหาในการจัด

การศึกษา ป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา ก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษา เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันกับวิทยาลัย จึงได้จัด  “โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับ

ปริใใาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” ขึ้น 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑. เพื่อรับทราบปัใหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างท่ีนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 

๕.๒  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริงและน าไปสู่ การ

แก้ไขต่อไป เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติงานได้ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

แบบ.๐๑ 
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๕.๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาและประสานสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 

๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑ นักศึกษาระดับปริใใาตรี จ านวน  ๑๑๔  คน 

๖.๑.๒  ครูท่ีปรึกษา  จ านวน     ๗  คน 

   รวม   จ านวน     ๑๒๑ คน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ   

สถาบันฯ สอฉ.๔  มีข้อมูลที่แสดงออกถึง ความรู้ ความประพฤติ ความรับผิดชอบในการท างานของนักศึกษา 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูนิเทศ 

- นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๒  หรือนักศึกษาที่ต้องออก

ฝึกงาน  ฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์  ในสถาน

ประกอบการ 

What - สถาบันฯ - รับรายงานถึงปัใหาอุปสรรค 

Where สถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ 

When นักศึกษาปีที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ หรือ ๒ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่ พ.ศ.

๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครนูิเทศ 

- ครู นักศึกษา ได้รับทราบ  ปัใหาเพื่อน ามาพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไข 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัดสอฉ.๔ 

- สถาบันฯสอฉ.๔ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ

การพัฒนา 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  

- จัดเตรียมครู ยานพาหนะ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  ครู  นักศึกษา  สถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม  

- KSF ๒  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีข้อมูลที่เกี่ยวกับปัใหาในการออกฝึกประสบการณ์ 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ ครูนิเทศ สถานประกอบการ ร่วมกันวิเคราะห์  สังเคราะห์แก้ไขปัใหา 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 
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 ๑๐.๒  จัดท าก าหนดการ  จัดเตรียมครูนิเทศ  ยานพาหนะ 

๑๐.๓  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผล 

การด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ

จัดการศึกษาระดับปริใใาตรี 

ทล.บ. ในสถานประกอบการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ก.ค-ส.ค ก.ค-ส.ค ก.ค-ส.ค ก.ค-ส.ค ก.ค-ส.ค 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน            ภายนอก 

หมวดเงิน       งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- นักศึกษาระดับปริใใาตรีจ านวน ๑๑๔ คน 

- ครูนิเทศ          จ านวน    ๗ คน 

 

-  ครูนิเทศและนักศึกษา ได้รับทราบปัใหาและอุปสรรค์

ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพเป็นการสร้าง

ขวัใและก าลังใจให้นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัใหาอุป

สรรค์ที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการต่อไปพร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดี

กับสถานประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง

กันและกัน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และสถานประกอบการต่อไป 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑ :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

  ๑๕.๑  แบบสอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

  ๑๕.๒  การได้ร่วมหารือกับสถานประกอบการถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

             นโยบายที่ ๑    มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ 

                                 ตลาดแรงงาน                           

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  

ในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริใใาตรี  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษา

ตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๔ ภาคเรียน เพื่อให้

นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระหว่างฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เป็นการเปิด

โอกาสของนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา  ตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาระดับปริใใา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑๗ ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือฝึก  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียน  

นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชใาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ดั้งนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงได้ด าเนินโครงการนิเทศ

ติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อรับทราบปัใหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 

๕.๒  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริงและน าไปสู่การ

แก้ไขต่อไปเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติงานได้ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

๕.๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาและประสานสัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการ 

แบบ.๐๑ 
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๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑ นักศึกษาระดับปริใใาตรี  จ านวน  ๑๑๔  คน 

  ๖.๑.๒ ครูท่ีปรึกษา    จ านวน     ๗  คน 

 รวม    จ านวน   ๑๒๑ คน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

 สถาบันฯ สอฉ.๔ มีข้อมูลตามแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์  และรับฟังผลการ

รายงานการฝึกประสบการณ์จากตัวนักศึกษา  เพื่อประกอบการประมวลผลในภาพรวม เพื่อการพัฒนา  

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูผู้สอน 

- รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน  ในสถาน

ประกอบการของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ 

What - สถาบันฯ 

-สถานศึกษา 

- รับรายงานถึงปัใหาอุปสรรค 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

When นักศึกษาปีที่๒  ที่กลับจากฝึกประสบการณ์ ปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

Why - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ครูนิเทศ 

- ครู นักศึกษา ได้รับทราบ  ปัใหาเพื่อน ามาพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไข 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัด 

สอฉ.๔ 

- สถาบันฯ สอฉ.๔ น าข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

เพื่อการพัฒนา 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  

- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการรายงาน 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  สถาบันฯ สถานศึกษาในสังกัด  ครูผู้สอนได้ทราบผลงาน  ผลการปฏิบัติงาน บทบาท

หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์  

- KSF ๒  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีข้อมูลที่เกี่ยวกับปัใหาในการออกฝึกประสบการณ์ 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา  ครูผู้สอน ร่วมกันวิเคราะห์  สังเคราะห์แก้ไขปัใหา 
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๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 

 ๑๐.๒  จัดท าก าหนดการ  สถานที่ 

๑๐.๓  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผล 

การด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลัง

กลับจากฝึกระสบการณ์ 

ก.พ-มี.ค ก.พ-มี.ค ก.พ-มี.ค ก.พ-มี.ค ก.พ-มี.ค 

๑๑. ระยะเวลา  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน           ภายนอก 

หมวดเงิน      งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๓. สถานทีด่ าเนินการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- นักศึกษาระดับปริใใาตรี  

จ านวน   ๑๑๔ คน 

- ครูท่ีปรึกษา จ านวน ๗  คน                 

 

 

      ครูนิเทศและนักศึกษา ได้รับทราบปัใหาและอุปสรรค์ที่

เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพเป็นการสร้างขวัใและ

ก าลังใจให้นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัใหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นและ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการต่อไปพร้อมทั้งได้ประสาน

ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและ

สถานประกอบการต่อไป 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑ :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

  ๑๕.๑  แบบสอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

  ๑๕.๒  การได้ร่วมหารือกับสถานประกอบการถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างจิตส านึกและมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักงานผู้อ านวยการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔  

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

           นโยบายที่ ๓ :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ. ๔ 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

๔. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อสนองพระราชบัใใัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๒๒,๒๓ และ ๒๔ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมี

ความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน

คุณภาพระดับปริใใาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑๐ ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียน  

นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชใาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ดั้งนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงได้ด าเนินโครงการอบรมเพื่อสร้าง

จิตส านึกและมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อสร้างจิตส านึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของชาติ 

๕.๒  เพื่อก าหนดมาตรฐาน ระยะ ๕ ปี  เพื่อลดการใช้พลังงานให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ สถานศึกษาและสถาบัน จ านวน      ๘  แห่ง 

๖.๑.๒ สามารถลดการใช้พลังงานได้  ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

 สถาบันฯ สอฉ.๔  สถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๗ แห่ง  สามารถช่วยประเทศชาติในการ

ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แบบ.๐๑ 
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๗. กลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

     กลยุทธ์ที่ ๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - ผู้บริหารทุกภาคส่วน 

- บุคลากรในสถาบันฯ และ

สถานศึกษาทุกคน 

- นักเรียน  นักศึกษา ทุกคน 

- อบรมวิธีการร่วมกันประหยัดพลังงานและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เสนอแนะวิธีการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 

What - สถาบันฯ 

-สถานศึกษา 

- ลดการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สถานศึกษาในสังกัด 

When ตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

Why - ผู้บริหารทุกภาคส่วน 

- บุคลากรในสถาบันฯ และ

สถานศึกษาทุกคน 

- นักเรียน  นักศึกษา ทุกคน 

- สร้างแกนน า  ก าหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

ในการลดการใช้พลังงาน 

 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัดสอฉ.๔ 

- สถาบันฯ สอฉ.๔ น าข้อมูลมาวิเคราะห์  เพื่อให้

ลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย ปีละ ๐.๕ 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการอบรม 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  บุคลากรในสถาบันฯ  สถานศึกษาในสังกัด  ตระหนักถึงการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- KSF ๒  สถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา ร่วมกันออกข้อก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา  สามารถลดการใช้พลังงานได้ ปีละ ๐.๕ 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 

 ๑๐.๒  จัดท าก าหนดการ  สถานที่ 

๑๐.๓  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผลการใช้พลังงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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การด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โครงการสร้างจิตส านึกและ

มาตรฐานในการประหยัด

พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

สรุปผลปริมาณการใช้พลังงานที่

ลดลง 
ร้อยละ ๐.๕ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑.๕ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒.๕ 

๑๑. ระยะเวลา 

 ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน            ภายนอก 

หมวดเงิน       งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ :  เป็นงบประมาณที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ประมวลผล 

๑๓. สถานทีด่ าเนินการ 

 สถานศึกษาในสังกัด และสถาบันการและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

๑. สถานศึกษาและสถาบันฯ  จ านวน  ๘  แห่ง 

๒. สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 

 

๑.  สร้างจิตส านึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดรู้

คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๒. ลดการใช้พลังงานให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๐.๕   ต่อป ี

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๙ :  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

  ๑๕.๑  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน 

  ๑๕.๒  ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 

 http://www.e-report.energy.go.th/  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/%20%20กรอบ
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู  บุคลากร  และสถานประกอบการ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

    นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.๔ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖  :  ยกระดบัคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการพัฒนาระบบบริหารการ

อาชีวศึกษา ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัใ  และการที่บุคลากรในหน่วยงานจะปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างค่านิยม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และ

ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง มีความรักสามัคคี   เสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กรให้เจริใก้าวหน้า 

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป     

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มขวัใและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ส านักงาน

ผู้อ านวยการจึงจัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ที่

ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีเด่น และมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

๕.๒  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ที่ปฏิบัติการสอนดีเด่น  

ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดีเด่น และมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น  และสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ  

๕.๓  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในหน้าที่ดีเด่น และเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 

๕.๔  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ดีเด่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหารของสถาบันฯ สอฉ.๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

๖.๑.๒ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอนและสถานประกอบการไม่น้อย ๒๐% ได้รับการ

เชิดชูเกียรติ 

แบบ.๐๑ 
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๖.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ครูจ้าง

สอนและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ มีขวัใ ก าลังใจในการท างาน มี

ความภาคภูมิใจในการท างาน และได้รับการยกย่องในการท าความดี 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - ผู้บริหารทุกภาคส่วน 

- บุคลากรในสถาบันฯ และ

สถานศึกษาทุกคน 

- ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารบุคลากรที่มี

ผลงานดีเด่น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 

What - สถาบันฯ 

-สถานศึกษา 

- คัดเลือกผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นใน

ด้านต่าง ๆ  

Where สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สถานศึกษาในสังกัด 

When ตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

Why - ผู้บริหารทุกภาคส่วน 

- บุคลากรสถาบันฯ และสถานศึกษา 

- สร้างขวัใก าลังใจในการท างาน 

 

How - สถาบันฯ สอฉ.๔ 

- สถานศึกษาในสังกัด สอฉ.๔ 

- สถาบันฯ สอฉ.๔ มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใน

การท างานที่สูงท าให้ผลงานที่ออกมา รวดเร็ว 

ถูกต้อง ประสบความส าเร็จ 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าโครงการ  ก าหนดการ  

- จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  บุคลากรในสถาบันฯ  สถานศึกษาในสังกัด  มีความตระหนักในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 

- KSF ๒  เกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มบุคลากรในสถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา  

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา  มีประสิทธิภาพในการท างานที่สูง 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติ 
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 ๑๐.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมิน  และคณะกรรมการพิจารณาผล 

๑๐.๓  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผลเพื่อขออนุมัติ 

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู  

บุคลากรและสถานประกอบการ 
     

๑.  ผู้บริหารของสถาบันฯ สอฉ.

๔ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 

๒. ข้าราชการครู พนักงาน

ราชการ ครูจ้างสอน และสถาน

ประกอบการได้รับการเชิดชู

เกียรติ 

     

๑๑. ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน           ภายนอก 

หมวดเงิน     งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ :  เป็นงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ 

 สถานศึกษาในสังกัด และสถาบันการและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- ผู้บริหารของสถาบันฯ สอฉ.๔ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

- ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน และสถาน

ประกอบการ ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

- ผู้บริหาร  ข้าราชการครู พนักงาน

ราชการ ครูจ้างสอน และสถาน

ประกอบการ ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีขวใั

และก าลังใจในการท างาน 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๙ :  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

  ๑๕.๑  สังเกตจากการปฏิบัติตน  ปฏิบัติงาน 

  ๑๕.๒  ประสิทธิภาพของงาน 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี ้

    นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ. ๔ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ โดยมีพันธกิจในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพใน

ระดับปริใใาตรี  ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน และในหน้าที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ๒๐ 

ชั่วโมง  ต่อคนต่อปี เพื่อน าความรู้มาพัฒนาการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้ครูมีความรู้ทางด้านวิชาชีพที่สอน และความรู้เกี่ยวกับการในหน้ารับผิดชอบ สถาบันจึง

จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ตามสาขาวิชาชีพ 

๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑ ส่งเสริมให้ครูในแต่ละสาขาวิชาชีพ  บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองใน

รายวิชา หรือวิชาชีพที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง โดยเข้ารับอบรมในหน่วยงานต่าง ๆที่จัดอบรมทั้งภายในและ

ภายนอก สถานศึกษา 

๕.๒ ส่งเสริมให้ครูในแต่ละสาขาวิชาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาน าความรู้มาถ่ายทอดต่อเพื่อนครู ใน

รูปเอกสารและกลุ่มย่อย 

๖. เป้าหมาย 

 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้รับการอบรมตามสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒๐ ช.ม ต่อคน ต่อปี 

๖.๑.๒ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

 ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่  ได้รับการอบรมตามสาขาวิชาชีพ  และหน้าที่ที่ตน

รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการอบรม  สามารถน าความรู้ มาถ่ายทอด ต่อนักเรียน

นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานได้ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง 

แบบ.๐๑ 
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๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมตามสาขาวิชาชพี  และหน้าที่ที่

ตนรับผิดชอบ 

 

What - สถาบันฯ 

-สถานศึกษา 

- จัดส่ง  ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ เข้าประชุม  

อบรม  สัมมนา ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ 

Where ตามที่หน่วยงานก าหนด 

When ตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

Why - ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- เสริมสร้างความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการ

ท างาน 

How - ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- ได้มาตรฐานวิชาชีพในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และการประกันคุณภาพในระดับปริใใาตรี 

- ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่   ได้รับการอบรมตาม

สาขาวิชาชีพ  และหน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบ  มีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องท่ีเข้ารับการอบรม  สามารถน าความรู้มา

ถ่ายทอด ต่อนักเรียนนักศึกษา และเพื่อนร่วมงานได้ 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

 - จัดท าแบบสรุปผลรายงานการไปราชการ (ประชุม สัมมนา อบรม)  

- จัดท าสรุป จ านวนคน  จ านวนชั่วโมง การเก็บหลักฐานใบประกาศ  เกียรติบัตรเพื่อสรุปในรอบปี 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  บุคลากรในสถาบันฯ  สถานศึกษาในสังกัด  มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

- KSF ๒  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง  ตามระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ 

- KSF ๓  สถาบันฯ สอฉ.๔ สถานศึกษา  มีประสิทธิภาพในการท างานที่สูง 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑  จัดท าแบบเสนอเพื่อขออนมุัติการไปราชการ 

 ๑๐.๒  มอบหมายงานบุคลากรพิจารณา 

๑๐.๓  ส านักฯ จัดท าสรุปรายงานผลเพื่อขออนุมัติ 
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การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

บันทึกการขออนุมัติการเดินทางไป

ราชการ 
     

จัดท าสรุปแบบรายงานผลการไป

ราชการ 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

๑๑. ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน  

แหล่งเงินทุน   ภายใน             ภายนอก 

หมวดเงิน      งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น  

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ :  บางครั้งใช้งบประมาณของโครงการ 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ 

 ตามที่ผู้จัดก าหนด  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

ครูในแต่ละสาขาวิชาชีพ  บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  

ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในรายวิชา 

หรือวิชาชีพที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง โดยเข้า

รับอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรม ทั้ง

ภายในและภายนอก สถานศึกษาระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

๑. ได้มาตรฐานวิชาชีพในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และการประกันคุณภาพในระดับ ป.ตรี 

๒. ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่   ได้รับการ

อบรมตามสาขาวิชาชีพ  และหน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบ     

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเข้ารับการอบรม  

สามารถน าความรู้มาถ่ายทอด ต่อนักเรียนนักศึกษา 

และเพื่อนร่วมงานได้ 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

  ๑๕.๑  รายงานสรุปการไปราชการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน   

๑๕.๒  สังเกตจากการปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของงานที่สูงขึ้น 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริใใาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๒. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต  งานประกันคุณภาพ 

๓. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  นโยบายที่   ๓ :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.๔ 

           ยุ ทธศาสตร์ ที่  ๖  ยกระดั บคุณภาพการบริ หารจั ดการแนวใหม่ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพตามหลั ก          

 ธรรมมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 

คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาควรให้ความส าคัใต่อ

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก สถาบันฯ จึงจ าเป็นต้องมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง

ต่อเนื่องประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ 

โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ๒๕๖๑ นั้นทุกคนทุกฝ่าย

จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมและให้ความส าคัใ 

๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑ เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและต่อเนื่อง 

๕.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๕.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

๖. เป้าหมาย 

๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง       

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแต่ละประเด็นตัวบ่งชี้ 

๖.๑.๒ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง           

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกแห่งคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกระดับ คณะกรรมการที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้

ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๖.๒.๒ สถานศึกษาได้ผลรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อใช้

เป็นข้อมูลอ้างอิงการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษา  ตลอดจนการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

แบบ.๐๑ 
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๖.๒.๓  สถานศึกษาสถาบันฯ มีหลักฐานที่รองรับผลการปฏิบัติ สามารถเผยแพร่ออกสู่ 

สาธารณะชนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย    สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง 

๘. กลยุทธ์/กลวิธี 

 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษา  ด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนา

ก าลังคน  ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริใใาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๕W๑H ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม 

Who - ผู้บริหาร 

- ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- จัดประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  ประกอบการจัดท าประเด็นการพิจารณา  

หรือตัวบ่งชี้ 

 

What - สถาบันฯ 

-สถานศึกษา 

- เรียบเรียงข้อมูล  จัดท าบรรยายสรุปตามประเด็นการ

พิจารณา  หรือตัวบ่งชี้ 

Where ตามที่ สมศ. หรือหน่วยงานก าหนด 

When ตลอดปีงบประมาณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

Why - ผู้บริหาร 

- ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- สร้างความตระหนักในการท างาน  เพื่อการพัฒนา หรือ

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

How - ผู้บริหาร 

- ครู พนักงานราชการ 

- บุคลากรในสถาบันฯ 

และสถานศึกษาทุกคน 

- สถานศึกษา  สถาบันฯ สอฉ.๔  ได้มาตรฐานวิชาชีพใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกัน

คุณภาพในระดับปริใใาตรี 

 

หมายเหตุ : การเตรียมการก่อนด าเนินการ 

  - จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา  หรือตัวบ่งชี้ 

- จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามประเด็นการพิจารณา  หรือตัวบ่งชี้ 

๙. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ KSF (Key Success Factor)  

 - KSF ๑  บุคลากรในสถาบันฯ  สถานศึกษาในสังกัด  ร่วมกันจัดเก็บข้อมูล 
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- KSF ๒  สถานศึกษา  สถาบันฯ สอฉ.๔ มีระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการ

ประกันการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน 

๑๐. วิธีการด าเนินการ 

๑๐.๑   ขออนุมัติโครงการ 

๑๐.๒   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑๐.๓   จัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 

 ๑๐.๔   จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นชี้วัด หรือตัวบ่งชี้ 

การด าเนินการ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑. กิจกรรมพัฒนาการประกัน

คุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับ

ปริใใาตรี  

๒. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม

การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับปริใใาตรี  

๓. กิจกรรมเตรียมรับการ

ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

     

๑๑. ระยะเวลา 

 ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๒. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

แหล่งเงินทุน   ภายใน             ภายนอก 

หมวดเงิน  งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน    อื่น ๆ.... 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ :  บางครั้งใช้งบประมาณของโครงการ 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง 

๑๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

๑. สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน 

๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แหง่ ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ของแต่ละประเด็นตัวบ่งชี้ 

 

- สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  จ านวน ๗ 

แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประกับ

คุณภาพ 
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ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

๒. สถานศึกษาในสังกัด สถาบันฯ สอฉ.๔  

จ านวน ๗ แห่ง และสถาบัน  รวม ๘ แห่ง ผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกแห่งคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๑๕. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษา  ด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนาก าลังคน  

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

  -  ค่าระดับคะแนนคุณภาพ  ตามมาตรฐานตามประเด็นพิจารณา  หรือตัวบ่งชี้ 

๑๖. เอกสารอ้างอิง 

 ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ  ในปีที่ผ่านมา 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการเชิงกลยุทธ ์

เรื่อง ..........................................................................       

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

-------------------------   

๑. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา (Policy, Stakeholder, Business) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       สภาพการณ์ (Situation, Scenario)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         สิ่งท่ีต้องท า  (ระบุมาตรการ Initiative based, Policy agenda ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. วัตถุประสงค์   

- ตอบโจทย์การแก้ปัใหา/พัฒนา เชื่อมโยงหลักการเหตุผล  

- น า Goal และตัวชี้วดักลยุทธ์มาเป็นวัตถุประสงค์  

๓. เป้าหมาย   

- Go to Goal   

- Project Result  

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย   

- Target Group (Need, Scope)   

 ๕. กลยุทธ์/กลวิธี   

- ขับเคลื่อนกลยุทธ์ใด   

- กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ? (Issue, Guideline ประกอบด้วย ๕ W ๑ H)  

 ๖. ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ   

- KSF๑   

- KSF๒   

- KSF๓  

 ๗. วิธีด าเนินการ   

- Issue   

- Guideline to implementation 

 ๘. ระยะเวลา    

 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

- Project Manager   
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- Project Operator    

คนที่ ๑………………    

คนที่ ๒………….….    

คนที่ ๓……………..   

- Project Evaluation  

 ๑๐. งบประมาณ (แยกตามกิจกรรมหลัก)   

กิจกรรมที่ ๑ ........................   

กิจกรรมที่ ๒ ........................  

 ๑๑. การก ากับโครงการ  

- Project Schedule     

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ    

- Output   

- Outcome  

 ๑๓. ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์             

๑๓.๑ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์             

๑๓.๒ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

 ๑๔. เอกสารอ้างอิง 
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ค าอธิบายการเขียนโครงการ 

 

การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบ ๑๔ ส่วน ดังนี้  

 

๑.  หลักการและเหตุผล อธิบาย ความเป็นมา ประกอบด้วย ด้านนโยบาย (Policy),  ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (Stakeholder), ภารกิจ (Business) รวมถึง สภาพการณ์ ประกอบด้วยสถานการณ์ ปัจจุบัน 

(Situation) และการคาดการณ์ในอนาคต (Scenario) โดยระบุ สิ่งที่ต้องทา  มาตรการและ กิจกรรมตาม 

Initiative based และ วาระเชิงนโยบาย (Policy agenda)   

๒.  วัตถุประสงค์ ตอบโจทย์การแก้ปัใหา/พัฒนา, เชื่อมโยงหลักการเหตุผลโดยน า เป้าประสงค์ 

(Goal) และตัวชี้วัดกลยุทธ์มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์  

๓. เป้าหมาย แสดงกิจกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย (Go to Goal) และผลลัพธ์ของโครงการ (Project 

Result)  

๔.  กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จ าแนกเป็นความต้องการและขอบเขต (Need, Scope)   

๕. กลยุทธ์/กลวิธี ขับเคลื่อนกลยุทธ์ใดและมีกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง  (ประเด็น : Issue, แนว

ท างาน : Guideline ประกอบด้วย ๕ W๑H)  

๖.  ปัจจัยที่ท าให้โครงการส าเร็จ  

๗.  วิธีด าเนินการ ระบุ ประเด็น (Issue) และ วิธีการ (Guideline to implementation)  

๘.  ระยะเวลา ท าเมื่อไหร่ ระบุระยะ (phase) / ปี (year)  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุ ผ้ จัดการโครงการ (Project Manager), ผ้ ด าเนินการโครงการ 

(Project Operator) มีใครบ้าง ใครรับผิดชอบกิจกรรมหลักอะไร และผู้ประเมินโครงการ (Project 

Evaluation)  

๑๐. งบประมาณ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก   

๑๑. การก ากับโครงการ ( Project Schedule)    

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วย Output และ Outcome  

๑๓. ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

๑๔. เอกสารอ้างอิง ซึ่งจะท าให้โครงการน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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รูปภาพ 

การด าเนินโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๕ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
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รูปภาพ 
การด าเนิน
โครงการ

ระหว่างวันที่ 
๑ - ๒ 

กันยายน 
๒๕๖๑  
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